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АНОТАЦІЯ 

Трепак Л.М. Німецькі окупаційні суди та судочинство як складова 

нацистського тоталітарного режиму в Галичині (1941-1944 рр.). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Львів, 2019. 

У дисертації здійснено конкретно-історичне дослідження змісту та 

форми окупаційної судової влади в Галичині як складової нацистського 

неправового тоталітарного державного режиму, який використав суди як 

інструмент репресій проти місцевого населення та елемент гітлерівського 

«нового порядку» на українських землях. Сформовано спеціальну 

історіографію дослідження та його джерельну базу, введено до  наукового 

обігу раніше засекречені архівні матеріали. Вивчено окупаційну судову 

систему в Галичині як складову судової системи Польського генерального 

губернаторства, висвітлено організацію та діяльність військових, спеціальних, 

поліцейських, німецьких і Вищих німецьких судів, ненімецьких судів, 

прокуратури, адвокатури, нотаріату. На основі узагальненої судової практики 

з’ясовано порушення у діяльності окупаційних судів фундаментальних 

принципів правосуддя – незалежності судів і суддів, незмінюваності суддів, 

змагальності процесу. У дисертації з’ясовано суть та особливості застосування 

у діяльності окупаційних судів джерел права. Доведено, що нацистські 

окупаційні суди в Галичині у кримінальному переслідуванні застосовували як 

джерела кримінального права німецький кримінальний кодекс 1871 р., 

німецький кримінальний процесуальний кодекс 1877 р., нормативні акти 

Третього Рейху, Польського генерального губернаторства та дистрикту 

Галичина. Особливість їх застосування полягала в максимальній кримінальній 

репресії, що передбачала найтяжчі покарання – смертні вироки та тривалі 

тюремні ув’язнення. При розгляді цивільних справ окупаційні суди 
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використовували німецьке цивільне уложення 1896 р., німецький цивільно-

процесуальний кодекс 1887 р.,  нормативно-правові акти Третього Рейху та 

Польського генерального губернаторства. 

У системі окупаційних судових органів виокремлено та схарактеризовано 

діяльність ненімецьких (гродських, окружних, апеляційних) судів за участі 

професійних суддів – українців та поляків. Діяльність цих судів, мовою 

судочинства в яких була українська та польська мови, зберегла певні ознаки 

правосуддя, зокрема участь професійних захисників – адвокатів, професійних 

суддів, інстанційний розгляд справ. 

У дисертації вперше введено до наукового обігу архівні матеріали про 

професійну діяльність українських та польських суддів, адвокатів, їх 

організації, нацистський контроль їхньої роботи, заборону на професію для 

адвокатів-євреїв, які складали значну частину серед правників у міжвоєнній 

Польщі. 

Ключові слова: Галичина, Польське генеральне губернаторство, Третій 

Рейх, окупаційна судова влада, окупаційний суд, нацистське окупаційне 

судочинство, ненімецькі суди, мова судочинства. 

 

SUMMARY 

Trepak L.M. German occupation courts and legal proceedings as a 

constituent part of the Nazi totalitarian regime in Galicia (1941-1944). – 

Qualifying scientific work on the right of manuscript. 

Dissertation for obtaining the scholarly degree of Candidate of Sciences in 

Jurisprudence in specialty 12.00.01 – Theory and History of the State and Law; 

History of Political and Legal Doctrines. – Ivan Franko National University of Lviv, 

– Lviv, 2019. 

The dissertation deals with the concrete historical research of the content and 

form of the occupation judicial power in Galicia as a constituent part of the Nazi 

illegal totalitarian state regime that used the courts as instrument of repressions 

against the local population and as element of Hitler “new order” within the 
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Ukrainian lands. Special research historiography and a source-book were drawn up, 

classified documents and information were put to light. Occupation court system in 

Galicia as a constituent part of the court system of the Polish General Governorship 

was studied; organisation and the activity of military, special, police, German and 

Higher German courts, non-German courts as well as the Procuracy, Advocacy and 

the Notariate were highlighted. The researcher, having analysed the court practice, 

came to the conclusion that there had been violations of the fundamental principles 

of justice in the activity of the occupation courts: the principles of courts and judges 

independence, irremovability of judges and adversarial procedures. The gist and 

peculiarities of law sources application by the occupation courts are clarified. It is 

proven that the Nazi occupation courts in Galicia for criminal prosecution applied the 

following sources of criminal law: the 1871 German Criminal Code, the 1877 

German Code of Criminal Procedure, Normative Acts of the Third Reich, of the 

Polish General Governorship and District of Galicia. The peculiarity of their 

enforcement lied in the maximum criminal repression that envisaged the severest 

punishments – death penalties and long-term imprisonment. While considering civil 

cases, the occupation courts applied the 1896 German Civil Compilation, the 

1887German Code of Civil Procedure, Normative Acts of the Third Reich and Polish 

General Governorship. 

In the system of the occupation judicial bodies non- German courts ( grodskyi, 

circuit, appellate) courts are singled out; the activity of the professional judges of 

Ukrainian and Polish origin is analysed. The latter courts preserved certain attributes 

of justice, that is, participation of counsels, professional judges and instance 

consideration of cases. The Ukrainian and Polish languages were the languages of 

the court. 

Archive documents, records and files were put into scientific circulation for 

the first time. They deal with professional activity of Ukrainian and Polish judges, 

counsels, Nazi control of their activity ( work), occupational ban for barristers of 

Jewish nationality who made up a considerable percentage among lawyers in Inter-

War Poland. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Історія судів та правосуддя в Україні, 

орієнтуючись на тяглість історико-правового процесу, є важливою складовою 

та напрямом сучасних історико-правових досліджень. Розвиткові лінії, початок 

яких лежить у народних судах, до кінця ХХ ст. сформували традицію 

правосуддя в українців, яка стала історичною та теоретичною основою 

формування судової влади в незалежній Україні. Однак поза межами історико-

правових синтезів цієї традиції залишилися періоди її перервності, коли 

українські землі були окуповані чужими державами, а досвід судочинства мав 

екзогенний (зовнішній, привнесений) характер. Серед таких періодів 

виділяється період Другої світової війни, в межах якого сформувалося 

історико-правове явище, що отримало в сучасній історіографії назву 

«нацистське окупаційне судочинство».  

Дослідження цього явища у предметному полі науки історії права та 

держави потребує певного перегляду звичних хронологічних та перспективних 

підходів, поняттєвого апарату, концептуальних підходів та методів історико-

правових досліджень.  

Актуальності дослідженню діяльності окупаційних судів та судочинства 

в Галичині додає необхідність наукового осмислення емпіричного матеріалу, 

істотний приріст якого забезпечило розкриття та введення до наукового обігу 

засекречених в СРСР архівних матеріалів.  

Вивчення окупаційної судової влади як складової тоталітарного 

неправового нацистського режиму є актуальним дослідженням-застереженням, 

оскільки фашизм та нацизм не відійшов у минуле разом зі своїми ідеологами та 

практиками, а трансформувався у нові тоталітарні ідеології. Унаслідок 

наукового осмислення окупаційних судів та судочинства в Галичині історія 

судової влади в Україні постає цілісною – з її тяглістю та перервністю, як 

окремий напрям історико-правових досліджень.  

Теоретичні та методологічні засади цих досліджень сформували 

вітчизняні дослідники В. С. Бігун, М. М. Бедрій, І. Й. Бойко, Т. І. Бондарук, 
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К. А. Віслобоков, О. А. Гавриленко, Л. О. Зайцев, А. Ю. Іванова, 

В. П. Кіселичник, М. М. Кобилецький, О. В. Кондратюк, В. С. Кульчицький, 

А. В. Макарчук, О. О. Малишев, І. В. Музика, В. Т. Нор, В. Т. Окіпнюк, 

П. В. Рекотов, Є. В. Ромінський, О. О. Самойленко, М. І. Сірий, Б. Й. Тищик, 

І. Б. Усенко, М. Д. Ходаківський, Л. В. Худояр, О. Н. Ярмиш та ін.  

Однак дослідження вітчизняних науковців історії судової влади в Україні 

залишили поза її межами діяльність окупаційних судів та судочинства в 

Галичині у 1941–1944 рр., що зумовило обрання теми дисертаційної роботи.  

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідницької теми 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 

«Характерні ознаки розвитку державності, права та політико-правової думки в 

Україні та зарубіжних країнах» (номер державної реєстрації 0112U03267).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є з’ясування 

історико-правових закономірностей і особливостей утворення та 

функціонування німецьких окупаційних судів та судочинства як складової 

нацистського тоталітарного режиму в Галичині у 1941–1944 роках.  

Визначена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань:  

– проаналізувати джерельну базу дослідження, стан наукової розробки 

проблеми й узагальнити її історіографічні здобутки;  

– з’ясувати зміни у правовому статусі Галичини у роки Другої світової 

війни;  

– з’ясувати особливості організації судів і здійснення судочинства на 

західноукраїнських землях у складі дистрикту Галичина;  

– дослідити характерні риси німецького окупаційного судочинства в 

дистрикті Галичина, його репресивний, тоталітарний характер;  

– з’ясувати структуру, повноваження і компетенцію військових, 

поліцейських, німецьких, Вищих німецьких судів, ненімецьких судів у 

Галичині в 1941–1944 роках;  
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– проаналізувати німецькі, польські та інші нормативно-правові акти 

нацистської Німеччини і Польського генерального губернаторства, які діяли в 

дистрикті Галичина у 1941–1944 роках;  

– дослідити організацію та діяльність прокуратури, адвокатури і 

нотаріату, а також їх функціональні взаємозв’язки із судами;  

– охарактеризувати діяльність органів юстиції Польського генерального 

губернаторства і дистрикту Галичина щодо керівництва німецькими і 

ненімецькими судами на території Галичини;  

– узагальнити, оцінити та провести історико-правовий аналіз організації і 

діяльності німецьких окупаційних судів, судочинства як складової частини 

нацистського тоталітарного режиму у Галичині.  

Об’єктом дослідження є німецька окупаційна судова влада у Галичині в 

роки Другої світової війни 1941–1944 років.  

Предметом дослідження є система німецьких окупаційних судів та 

німецьке окупаційне судочинство у Галичині в роки Другої світової війни.  

Методологія дослідження побудована на принципах історизму, 

об’єктивності та системності. У процесі дослідження використано комплекс 

філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових методів. З-поміж них 

головним вважаємо історико-правовий метод, оскільки його застосування 

відбулося на кожному етапі дослідження, зокрема з його допомогою розкрито 

правовий статус Галичини у роки Другої світової війни, утворення дистрикту 

Галичина та створення судової системи на окупованих західноукраїнських 

землях. З допомогою історико-понятійного методу показано трансформацію 

історичних понять «суди», «правосуддя» та інших у протилежні їм за змістом. 

Метод структурно-функціонального аналізу використано для з’ясування 

порядку формування та компетенції німецьких окупаційних судів на території 

Галичини у 1941–1944 роках. Герменевтичний метод застосовано для 

інтерпретацій судових рішень і вироків.  

Система й особливості застосування методів цього історико-правового 

дослідження проаналізовані в підрозділі 1. 2.  
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим спеціальним науковим дослідженням утворення та діяльності 

окупаційних судів як складової нацистського тоталітарного режиму у Галичині 

1941–1944 років.  

Унаслідок дослідження сформульовано основні положення і висновки, 

яким притаманна наукова новизна:  

уперше:  

– здійснено конкретно-історичне дослідження змісту та форми 

окупаційної судової влади в Галичині як складової нацистського неправового 

тоталітарного державного режиму, який абсолютно деформував поняття права 

та правосуддя, використав суди як інструмент репресій проти місцевого 

населення та елемент гітлерівського «нового порядку» на українських землях;  

– вивчено окупаційну судову систему в Галичині як складову судової 

системи Польського генерального губернаторства, висвітлено організацію та 

діяльність військових, спеціальних, поліцейських, німецьких і Вищих 

німецьких судів, ненімецьких судів, прокуратури, адвокатури, нотаріату. На 

основі узагальненої судової практики з’ясовано порушення у діяльності судів 

фундаментальних принципів правосуддя – незалежності судів і суддів, 

незмінюваності суддів, змагальності процесу тощо;  

– з’ясовано суть та особливості застосування у діяльності нацистських 

окупаційних судів у Галичині німецького кримінального кодексу 1871 р., 

німецького кримінально-процесуального кодексу 1877 р., нормативних актів 

Третього Рейху, Польського генерального губернаторства та дистрикту 

Галичина, які полягали в максимальній кримінальній репресії, що передбачала 

найтяжчі покарання – смертні вироки та тривалі тюремні ув’язнення;  

– виокремлено у системі окупаційних судових органів та 

схарактеризовано діяльність ненімецьких (гродських, окружних, апеляційних) 

судів за участі професійних суддів – українців та поляків, які здійснювали 

судочинство щодо місцевого населення на засадах і згідно норм австрійського 

цивільного кодексу 1811 р., польського кримінального кодексу 1932 р., 
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польського кримінально-процесуального кодексу 1928 р., польського кодексу 

зобов’язань 1933 р. та ін. Діяльність цих судів, мовою судочинства в яких була 

українська та польська мови, зберегла певні ознаки правосуддя, зокрема участь 

професійних захисників – адвокатів, професійність суддів, інстанційний 

розгляд справ.  

Удосконалено:  

– науковий підхід до системного аналізу української, польської, 

російської та німецької історіографій, що дало можливість глибоко й всебічно 

дослідити німецькі окупаційні суди, судочинство в Галичині в роки Другої 

світової війни; 

– наукові знання про правову природу, структуру й компетенцію 

німецьких та ненімецьких судів на окупованих українських землях у Галичині 

в роки Другої світової війни;  

– знання про особливості функціонування німецького окупаційного 

режиму в Галичині, структуру та повноваження органів влади дистрикту 

Галичина, окружних, міських та сільських органів окупаційної влади.  

Набули подальшого розвитку:  

– історіографія окупаційного нацистського режиму в Україні, зокрема в 

Галичині, сформована спеціальна історіографія судової влади на окупованій 

території Галичини в 1941–1944 рр. ;  

– теорія нацифікації (нацистської ідеологізації) судової влади на 

окупованих нацистською Німеччиною територіях;  

– знання про загарбницьку війну нацистської Німеччини в Україні, 

ідейним фундаментом якої була расова доктрина націонал-соціалістів та 

концепція розширення «життєвого простору».  

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

положення, обґрунтовані у дослідженні, сприяють поглибленню та збагаченню 

української історико-правової науки новими званнями стосовно організації та 

діяльності німецьких окупаційних судів і судочинства як складової 

нацистського тоталітарного режиму в Галичині 1941–1944 років.  
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Результати дослідження можуть бути використані:  

– у науково-дослідній сфері під час вивчення історії судової влади в 

Галичині в роки Другої світової війни;  

– у навчальному процесі положення і висновки пропонованого історико-

правового дослідження можна застосовувати в межах викладання курсів 

«Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», 

«Історія України», «Судові і інші правоохоронні органи»;  

– у правотворчості для удосконалення законодавства України щодо 

суддів та працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, які 

працювали на тимчасово окупованих Росією території АРК, окремих районів 

Донецької та Луганської областей.  

Апробація результатів дослідження. Найважливіші положення і 

висновки дисертаційної роботи апробовані шляхом обговорення на засіданні 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського 

національного університету імені Івана Франка, викладені у доповідях на 

наукових конференціях, зокрема на XXII, XXIII, XXIV, XXV звітній науково-

практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні (м. Львів, 2016, 2017, 2018, 2019 роки відповідно), Міжнародній 

конференції істориків права (м. Дубно, 25–28 жовтня 2016 р. ), Міжнародній 

юридичній науково-практичній конференції (м. Тернопіль, 10–11 березня 

2017 р. ), науковому круглому столі, присвяченому пам’яті професора 

Олександра Шевченка (м. Київ, 28 квітня 2017 р. ), Всеукраїнській науковій 

конференції «Західноукраїнська Народна Республіка та її місце в історії 

українського державотворення» (м. Львів, 1 листопада 2018 р. ), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Соборність України: правовий вимір» (м. 

Київ, 29 листопада 2018 р. ).  

Публікації. Основні положення й висновки дисертаційної роботи 

викладено у 14 публікаціях, з яких – 6 наукових статей, 5 з яких опубліковані у 

фахових виданнях, 8 – доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях.  
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Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, які об’єднують 12 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг роботи 240 сторінок, з яких основного тексту – 216.  
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РОЗДІЛ 1 

Історіографія, джерельна база та методологія дослідження 

 

1.1. Історіографія та джерельна база дослідження.  

Історико-правове знання про окупаційне судочинство розвивалося у 

рамках тематичних історіографій, зокрема історіографії німецького 

нацистського тоталітарного режиму, історіографії Другої світової війни, 

історіографії судової влади в Україні та ін. Відмінними є підходи у вивченні 

окупаційного судочинства в національних історіографіях, насамперед, 

українській, польській, російській, американській, англійській, німецькій. 

Відчутний вплив ідеологічних чинників відрізняє від національних 

історіографій радянську історіографію, одночасно багату джерельною базою та 

стереотипним протиставленням нацистського тоталітарного режиму 

радянському режиму, який сучасна наука та численні нормативні документи 

визначають також тоталітарним.  

Історіографічну основу дисертаційного дослідження склала українська 

історіографія Другої світової війни та окупаційних режимів на українських 

землях у 1939–1944 р. Ця історіографія, попри її методологічний плюралізм, 

розглядає події та явища з позицій українців. Відтак саме у її межах 

сформовані найважливіші поняття дисертаційного дослідження – окупаційний 

режим та окупаційне судочинство. Процес формування цих історико-правових 

понять, які позначають відповідні явища, вивчено у працях українських 

істориків та правознавців (насамперед, істориків права) Н. Антонюк, Б. Бабія, 

А. Боляновського, О. Висоцького, О. Гончаренка, В. Гриневича, Я. Грицака, 

К. Двірної, І. Дерейка, Р. Забілого, К. Кондратюка, В. Косика, В. Кубійовича, 

В. Кульчицького, В. Кучера, Ю. Левченка, О. Лисенка, В. Макарчука, 

М. Настюка, В. Офіцинського, П. Рекотова, Г. Стефанюка, Б. Тищика, 

О. Ярмиша та ін.  

Польська історіографія відзначається конкретно-історичними, 

локальними дослідженнями нацистського окупаційного режиму та 
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окупаційного судочинства в окремих дистриктах і містах Польського 

генерального губернаторства. Цій проблематиці присвячені чисельні 

монографії та статті в правничих та історичних часописах. Автором 

проаналізовано праці таких польських учених як Я. Василинський, А. Вжиш, 

К. Грозняков, А. Конечни, А. Коробовіч, Г. Лучак, І. Мадайчик, Д. Малець, 

Т. Мартенс, І. Равіч, Е. Стариш, З. Яновіч та ін.  

Для англійської та американської історіографії Другої світової війни та 

нацистського окупаційного режиму характерною є велика частина історичних 

синтезів серед наукових праць. Це дозволяє бачити досліджувану проблему у 

загальноісторичному контексті на тлі історико-правових процесів становлення 

тоталітарних режимів у першій половині ХХ ст., геополітичного та 

ідеологічного протистояння та ін.  

Перші з цих праць з’явилися ще в період Другої світової війни. До них 

належали наукові роботи, збірники документів, видані у 1943–1945 роках, 

матеріали Надзвичайної Державної Комісії СРСР по встановленню і 

розслідуванню злочинів. Основна частина цих документів з’явилася у роки 

Другої світової війни та під час підготовки до Нюрнберзького Трибуналу. 

Серед цих матеріалів у дисертації використано «Документи звинувачують: 

збірник матеріалів про злочини німецько-фашистських загарбників на 

радянській території» [88], видані 1946 р. в Москві та ін. Низка збірників 

документів у роки Другої світової війни були видані в Україні: «Фашистський 

розбій на Україні. Збірник листів і матеріалів», 1943 р. [237], «Звірства німців 

на Львівщині. Збірник статтей і документів» (Львів, 1945 р.) [96], «Про 

злочинство німців на території  Львівської області (Київ, 1945 р.)» [189] 

«Німецько-фашистський режим на території України. Збірник документів і 

матеріалів», 1963 р. [160], «Німецько-фашистський режим на Україні 1941-

1945рр. (Збірник документів і матеріалів)», 1951 р. [161].  

«Повідомлення надзвичайної Державної комісії по встановленню 

злочинів німецько-фашистських загарбників» (Київ, 1945 р.) [181], «Боротьба 

трудящих Львівщини проти німецько-фашистських загарбників (1941–1944). 
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Збірник документів і матеріалів» (Львів, 1949) [17]. Аналогічні збірники 

матеріалів з’явилися в СРСР і УРСР у наступні роки існування Радянського 

Союзу. Питання включення західноукраїнських земель до складу України та 

функціонування нацистського окупаційного режиму на західноукраїнських 

землях містяться у збірнику документів і матеріалів, опублікованих у 1949 р. 

[21] та 1952 р. [20] 

Серед збірників особливе місце займають документи з Нюрнберзького 

процесу: «Нюрнберзький процес над головними військовими злочинцями» 

(Збірник матеріалів у 7 томах) [164; 165], «Нюрнберзький процес» (Збірник 

матеріалів: в 2 томах. Москва, 1955) [163] та ін. Доречно вказати, що у 

Радянському Союзі не публікувалися усі матеріали Нюрнберзького процесу, а 

лише ті матеріали, які були вигідні комуністичному режиму. Тезою радянських 

істориків та правознавців стала концепція возз’єднання та соціалістичних 

перетворень на західноукраїнських землях. Вони також вказували, що у 1939 

році відбулося возз’єднання двох основних частин України. Ці положення 

містились у монографії доктора юридичних наук, директора Інституту держави 

і права у 1974–1988 роках Бориса Бабія «Возз’єднання Західної України з 

Українською РСР» 1954 р. [5]. Цій проблематиці присвячені інші праці автора.  

Німецький окупаційний режим на українських землях (Галичині і 

Волині) висвітлено також у тритомній праці «Українська РСР у Великій 

Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941–1945 рр. » (1967–1969) [229].  

Незважаючи на велику кількість ідеологічних стереотипів і штампів, у 

працях радянських науковців міститься багато документальних матеріалів 

часів нацистської окупації. Зокрема такі матеріали наявні у десятитомній 

«Історії Української РСР» [106]. У цій колективній праці висвітлено структуру 

окупаційних органів влади, боротьбу підпільників і партизанів проти 

нацистських загарбників, репресії окупантів проти мирного населення, людські 

втрати України, економічні і матеріальні збитки. Своєю чергою, як і в інших 

працях, написаних у радянський період, ідеалізовано роль комуністичної партії 

і не вказано злочини, які були вчинені радянськими каральними органами 
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проти мирного населення, застосування практики загороджувальних загонів, 

злочини радянського командування під час воєнних дій при взятті Києва та 

інших військових операціях Червоної армії, що призвело до сотень тисяч 

невиправданих жертв. У цих працях також не згадано про депортацію мирного 

населення, яке перебувало на окупованих територіях, у східні регіони 

Радянського Союзу .  

Статті українських істориків Ф. Шевченка, В. Коваля, М. Коваля та ін. 

про німецький окупаційний режим на українських землях були опубліковані у 

монографії «Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні 

(1941˗1944)» (Збірник документів і матеріалів 1951, 1963 рр. ) [160; 161]. Низку 

статей, монографії, присвячені Другій світовій війні та німецькому 

окупаційному режиму, опублікував український історик В. Коваль. Він 

висвітлював різні напрями окупаційної політики, ліквідації органів радянської 

влади, вчинення терору щодо місцевого населення [119]. Життя місцевого 

населення на окупованих територіях досліджував М. Коваль. У своїх працях 

дослідник широко використовував різні українські [115] та російські архіви 

[116; 117; 118]. На основі нових архівних документів, праць закордонних 

дослідників з’являються нові дослідження М. Коваля, в яких висвітлено місце і 

роль України у перемозі над Третім Рейхом та величезні жертви і руйнування, 

які принесла війна [118]. Важливу роль у вивченні функціонування німецького 

окупаційного режиму відіграли матеріали Київського процесу над німецькими 

військовими злочинцями. У 1995 р. побачив світ збірник документів, де 

висвітлюється процес над нацистськими окупантами у Києві, який отримав 

назву Київського процесу «Київський процес. Документи та матеріали» [113]. 

Політику гітлерівського геноциду на українських землях висвітлено у роботі 

Т. Першиної «Фашистський геноцид на Україні» [175], «Геноцид» [174], Т. 

Пастушенко «Ост. Генеральний план» [176]. Наприкінці 80-х років XX століття 

з’явилася низка історичних та історико-правових досліджень, у яких на основі 

архівних матеріалів показано роль Комуністичної партії Радянського Союзу та 

її керівників у репресіях, проведених радянськими каральними органами у 30-
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50˗х роках XX століття. Також з’являються нові дослідження після визнання 

радянським керівництвом Пакту Молотова–Ріббентропа і відповідальності 

Радянського Союзу за розв’язання Другої світової війни.  

 Партизанський рух в Україні висвітлив у своїй монографії доктор 

історичних наук А. Чайковський «Невідома війна (партизанський рух України 

1941–1944 рр. мовою документів, очима історика)» (Київ, 1994) [241]. Після 

проголошення незалежності України українські науковці отримали можливість 

працювати в архівах, які у радянські часи були доступні лише для дуже 

вузького кола дослідників, оскільки більшість із них перебувала у віданні КДБ 

та комуністичної партії. У роки незалежності з'явилися нові публікації 

українських науковців, у яких висвітлено німецький окупаційний режим в 

Україні. На відміну від робіт радянських дослідників, праці українських 

науковців вже були позбавлені впливу комуністичної ідеології. Також в 

Україні почали перевидавати роботи українських науковців діаспори та 

українських політичних діячів, які перебували у діаспорі. У 1991р. в Україні 

з’являється праці українського історика Ореста Субтельного [218]. У роботі 

О. Субтельного висвітлюються особливості організації окупаційного 

управлінського апарату на захоплених українських землях. Розглядаючи 

особовий склад управлінського апарату, називає їх «покидьками» німецького 

чиновництва, зокрема за їх зверхність та пихатість [218, с. 404-409]. 

Нацистський окупаційний режим в Україні досліджує, інший відомий історик 

української діаспори Тарас Гунчак [37].  

У роботі І. Муковського та О. Лисенка показана роль, яку відіграли 

українці у перемозі над нацистським режимом Третього Рейху [153]. 

Економічне пограбування українських земель Третім Рейхом висвітлено у 

працях І. Ветрова [18]. Структура, повноваження німецьких каральних органів 

на території України описано у монографії «Україна в полум’ї війни» [230]. У 

1993 році було перевидано монографію відомого українського дослідника 

діаспори В. Косика «Україна і Німеччина у Другій світовій війні» (Париж – 

Нью˗Йорк˗ Львів), де висвітлюється місце і роль українського народу в 
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перемозі над гітлерівською Німеччиною [126]. У цій праці проаналізовано як 

радянський партизанський рух, так і боротьбу українських націоналістів з 

гітлерівськими окупантами. У монографії В. Косика також висвітлено політику 

Третього Рейху щодо України та порівняно статус України й інших окупованих 

країн Європи. У роботі використано матеріали німецьких, французьких архівів, 

що підвищує цінність цього дослідження. В. Косик опублікував французькою 

мовою кілька монографій та чисельні статті, в яких висвітлено німецький 

окупаційний режим на українських землях. Праці В. Косика переважно були 

спрямовані на франкомовних читачів. Цей учений також був головним 

редактором часопису «Європейський Схід», де публікували статті з історії 

України та інших країн Східної Європи. У журналі часто дописував учасник 

національно-визвольних змагань українського народу в роки Другої Світової 

війни Лев Шанковський. У публікаціях в діаспорі з’являються спогади 

учасників цих подій, які проживали на території дистрикту Галичина в роки 

німецької окупації. Зокрема Володимира Кубійовича, Костя Паньківського, 

Ореста Добрянського та ін. Кость Паньківський висвітлював особливості 

функціонування німецького окупаційного режиму в Галичині, діяльність 

українських громадянських організацій, спробу відновлення Української 

держави 30 червня 1941 р. [172; 173]. Діяльність українських громадських 

організацій у дистрикті Галичина у своїх працях висвітлював український 

учений-географ, керівник Українського Центрального Комітету Володимир 

Кубійович [129]. У 1950–1970 роках Володимир Кубійович був головним 

редактором «Енциклопедії українознавства» [2, с. 140–144]. У другій половині 

90-х років ХХ століття почали з’являтися дисертаційні роботи українських 

науковців, присвячені німецькому окупаційному режиму в Україні, де 

використано нові джерела з українських архівів, з яких було знято гриф 

секретності, праці іноземних дослідників та архів праць українців діаспори. У 

1998 році В. Лаврищук захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук. У цій роботі досліджено фашистський окупаційний 

режим у західних областях України [133]. У дисертаційній роботі А. 
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Боляновський дослідив окупаційну політику в Галичині в контексті 

гітлерівського «нового порядку» [14]. Окупаційному режиму в дистрикті 

Галичина присвячені праці науковця історичного факультету Ужгородського 

університету В. Офіцінського. У монографії «Дистрикт Галичина (1941–1944). 

Історико-політичний нарис», яка була написана 1998 р. [167], дослідник 

проаналізував політико-правову ситуацію у Східній Галичині, діяльність 

політичних сил та східногалицькі громадські організації, які діяли на 

окупованих українських землях у роки Другої світової війни [168, 169]. Також 

В. Офіцинський з приводу цієї проблеми опублікував монографії та низку 

статей в українських журналах і підготував дисертаційне дослідження, але 

раптова смерть ученого перервала його творчі плани. У 1999 році докторську 

дисертацію захистила науковець Львівського національного університету 

Н. Антонюк, яка дослідила українське культурне життя у Генеральній губернії 

упродовж 1939–1944 років [2]. Експлуатацію українських трудових ресурсів на 

окупованих нацистською Німеччиною українських землях досліджує О. 

Потильчак [188].  

Після проголошення незалежності в Україні продовжують працювати 

науковці діаспори, українські учені, які опублікували свої праці у період 

Радянського Союзу. Зокрема у 1997 – 1998 роках з’явився Збірник німецьких 

архівних матеріалів 1941–1944 років, які стосувалися України, їх упорядником 

був В. Косик [231; 232; 233].  

У 1999 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук на тему «Німецько-фашистський окупаційний режим в 

Україні 1941–1945 рр., історико-правовий аспект» захистив П. Рекотов. Ця 

праця є чи не єдиною дисертацією з історії держави і права, в якій досліджено 

німецький окупаційний режим в Україні. У своїх публікаціях П. Рекотов 

використав широку архівну базу, українську та закордонну літературу [202; 

203; 204; 205; 206].  

Створення Польського генерального губернаторства у роки Другої 

світової війни, до складу якого входили і західноукраїнські землі (дистрикт 



17 
 

 

Галичина), висвітлив у своїй монографії «Польща. Історія державності та 

права» авторитетний український історик права, професор Львівського 

університету імені Івана Франка Б. Тищик [223]. Цій проблематиці присвячені 

й інші праці вченого . Професор Б. Тищик також приділяв увагу питанню 

боротьби за Українську державу напередодні та у роки Другої світової війни 

[222; 224]. Втрати населення Галичини у роки Другої Світової війни 

досліджував професор Львівського національного університету імені Івана 

Франка С. Макарчук [148]. Окупаційний режим у Галичині досліджують 

В. Кучер та Г. Стефанюк [131]. Вони вказують на продуманий, антилюдський 

характер нацистської політики в Україні. Тему встановлення радянської влади 

на західноукраїнських землях та державно-територіальний статус 

західноукраїнських земель у роки Другої світової війни досліджує професор 

Національного університету «Львівська політехніка» В. Макарчук, який за 

цією проблематикою опублікував монографії та чисельні статті в українських і 

зарубіжних часописах [146]. Над проблемами німецького окупаційного режиму 

в Україні працює інший викладач цього ВНЗ І. Терлюк [221]. Галичину і 

Волинь у роки Другої світової війни досліджує професор Львівського 

національного університету імені Івана Франка К. Кондратюк, який з цієї 

проблематики опублікував кілька монографій та значну кількість статей [122; 

123]. Долучення західноукраїнських земель до складу Радянського Союзу 

висвітлив у своїх роботах доктор історичних наук М. Литвин [138; 139].  

Геноцид єврейського населення в Україні (голокост) висвітлює у своїх 

працях А. Подольський [180].  

Німецький окупаційний режим у Рейхскомісаріаті Україна досліджують 

вчені – історики О. Лисенко [136; 137]. О. Гончаренко [29; 30], Л. Мельнічук 

[150], Ю. Олійник [171], О. Завальнюк [171] та інші. Німецький окупаційний 

режим та рух опору на Тернопільщині вивчає Ф. Полянський [186].  

Німецький окупаційний режим на українських землях у роки Другої 

світової війни досліджували та продовжують досліджувати російські науковці. 

Праці російських учених про німецький окупаційний режим на українських 
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землях та інших окупованих територіях Радянського Союзу з’являються вже 

наприкінці 1941 р. Нацистські злочини, вчинені в Україні, досліджували 

Н. Алексєєв [1], І. Дубина [93] та ін. Злочини німецьких нацистів проти 

військовополонених за матеріалами, наданими іноземними журналістами, 

містяться у збірнику, опублікованому в Москві 1945 р. [102].  

Під час Другої світової війни у Москві виходили численні збірники 

документальних матеріалів, у яких містилась інформація про особливість 

німецького окупаційного режиму та висвітлено злочини, вчинені нацистами на 

територіях, що входили до складу Радянського Союзу [71]. Після завершення 

Другої світової війни у Москві з’являються наукові праці, у яких розкрито 

злочини німецьких нацистів на основі рішень радянських та міжнародних 

судів.  

До них належать праці М. Гернета [27], Б. Глєбова [28], Б. Утєвського 

[236], М. Полянського [184; 185], та ін. У Радянському Союзі також частково 

було опубліковано матеріали Нюрнберзького процесу над головними 

нацистськими злочинцями [163; 164; 165]. Нюрнберзький процес з позицій 

міжнародного права досліджували А. Полторак [182; 183] та М. Рагинський 

[194] та ін.  

Функціонування німецького окупаційного режиму на українських землях 

у роки Другої світової війни висвітлено у багатотомних працях, написаних у 

наукових та науково-дослідних інститутах СРСР, РФРСР та вищих навчальних 

закладах на території Росії [104; 105]. Злочинну діяльність структур СС щодо 

мирного населення окупованих територій Радянського Союзу та 

військовополонених у нацистських таборах смерті на основі нормативно-

правових актів нацистської Німеччини розглянуто у збірнику матеріалів, 

опублікованих у Москві 1968 р. [190; 191].  

Міжнародно-правову оцінку нацистського окупаційного злочину та 

злочини, вчинені гітлерівцями, у своїх роботах висвітлювали вчені-юристи О. 

Трайніна [227; 228], Н. Левіта [13428], Е. Коровін [125], А. Давидов [39] та ін. 

Окремі історіографічні проблеми німецького окупаційного режиму на 
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українських землях висвітлено у збірниках наукових праць російських учених, 

у яких публікувались також українські науковці [159]. У російських 

видавництвах також виходили праці німецьких, американських, польських, 

чеських, британських, французьких науковців в перекладі російською мовою. 

Серед них праці Г. Мюллера [156], Я. Гумковського, Н. Лещинського [36], 

Ч. Мадайчека [144], Ф. Мулінена [154], В. Краля [128] та ін. У 90-х роках ХХ 

ст. – на початку ХХІ ст. з’являється ряд спільних праць російських та 

польських науковців щодо спірних проблем початку Другої світової війни [19; 

23; 87; 88; 94; 96 111; 124; 135; 215].  

Над проблемою Другої світової війни та німецького окупаційного 

режиму російські науковці продовжують працювати після розпаду Радянського 

Союзу. На відміну від СРСР, де писали про спільну перемогу народів 

Радянського Союзу над Гітлерівською Німеччиною, у сучасній Російській 

Федерації керівництво цієї держави та науковці наголошують особливу роль 

російського народу у перемозі над нацизмом і применшують роль українського 

народу та інших народів Радянського Союзу у перемозі над Третім Рейхом. 

Російське керівництво та переважна більшість російських учених також 

применшують роль і значення держав антигітлерівської коаліції у перемозі над 

нацизмом. У сучасній Російській Федерації фактично проводиться 

відбілювання сталінського режиму та його злочинів, вчинених проти 

українського народу. Зокрема, Голодомору, репресій, військових злочинів та 

ін.  

Німецький окупаційний режим на захоплених польських і українських 

землях є спеціальною частиною сучасної польської історіографії. Цій 

проблематиці присвячена велика кількість монографій та статей в історичних 

та історико-правових часописах. Серед монографій важливу роль відіграють 

праці А. Конечного [304], З. Яновіча [299], В. Бонусяка [253], Г. Гжеляра [295], 

Е. Яджеєвського [301], А. Клафковського [306], В. Ястжебовського [300] та ін. 

Альфред Конечни досліджував військове кримінальне та кримінально-

процесуальне право Третього Рейху і його застосування на окупованих 
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польських землях, у тому числі і на території Польського генерального 

губернаторства [294]. У монографіях цього автора також показано 

дискримінаційну політику нацистського режиму щодо населення окупованих 

територій. Діяльність німецьких окупаційних судів Гданську та західній 

Пруссії досліджує Е. Зажицькі [354]. Діяльність німецьких і спеціальних судів 

на окупованих польських землях досліджують М. Своржен [324], 

Л. Поспішальські [320], К. Родзівончек [321], І. Равіч [322] та ін.  

У польській історичній літературі питання німецького окупаційного 

режиму на польських землях досліджував Чеслав Майдайчик, який переважно 

зосереджувався увагу на його політичному, національному і соціально-

економічному аналізі [312, 313]. Історико-правовий аналіз німецького 

окупаційного режиму на польських землях, зокрема структура, повноваження 

німецьких і польських судів, прокуратури, адвокатури і нотаріату висвітлені в 

академічному підручнику Юліуша Бардаха, Міхала Пітрчака і Васлава 

Леснодарського [229]. Цей підручник має більше десяти видань і є одним із 

основних навчальних матеріалів, на основі яких вчаться польські студенти-

юристи. Проблематиці німецького окупаційного судочинства у Польському 

генеральному губернаторстві присвячені монографії і багато статей у 

польських і німецьких часописах професора юридичного факультету 

університету імені Марії Кюрі-Склодовської у Любліні Анджея Вжиша [335; 

336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 346]. Професор А. Вжиш 

спирається на ширшу джерельну базу, використовуючи архіви Варшави, 

Любліна, Кракова, Вроцлава та інших польських міст, а також німецькі архіви 

та архіви України. Зокрема, Державний архів Львівської області.  

Німецьке окупаційне судочинство на польських землях в роки Другої 

світової війни в контексті функціонування польської судової системи у 1918–

1988 роках досліджує Єжи Стариш, який з даної проблематики опублікував 

монографію [323]. Діяльність польських нотаріусів у роки Другої світової 

війни вивчає професор Ягеллонського університету Дорота Малець. Окреслену 

проблематику вона висвітлила в ІХ розділі своєї монографії [317]. Деякі 



21 
 

 

аспекти діяльності німецького окупаційного судочинства на території Польщі 

досліджують Артур Коробовіч [303] та ін. Німецький окупаційний режим на 

землях Другої Речі Посполитої висвітлюють у своїх монографіях М. Каллас 

[302], Р. Лажевський і С. Салмонович [308]. Діяльність адвокатури на землях 

Другої Речі Посполитої досліджує З. Кжеміньський [307]. Включення 

західноукраїнських земель до складу Радянського Союзу висвітлюють у своїх 

працях Г. Лучак [309; 310], Я. Вегірський [350], Ц. Гжеляр [295] та ін.  

Окрім українських, польських та російських дослідників, над 

проблематикою утворення та функціонування німецького судочинства на 

окупованих українських та польських землях працюють також німецькі 

науковці.  

Більшість німецьких учених аналізує німецьке окупаційне судочинство 

як складову нацистського окупаційного режиму на окупованих територіях 

Європи. У 1958 році Г. Грасман опублікував монографію про діяльність 

німецьких та особливих судів на території окупованих нацистами 

європейських країн [293]. Ці суди переважно розглядали кримінальні справи та 

широко застосовували смертні вироки. Функціонування німецьких судів і 

судочинства на окупованих територіях досліджував Г. Морітц, який щодо цієї 

проблеми опублікував низку статей у німецьких часописах у 50-х роках ХХ 

століття [318]. Правовий статус народів на завойованих землях Европи 

висвітлив Д. Маєр, який лише побіжно описував функціонування судів на 

окупованих українських і польських землях, які увійшли до складу Польського 

генерального губернаторства [314, 315]. Правову систему на окупованих 

нацистами землях Европи досліджує Л. Грухман [294]. Військові злочини 

вчинені нацистами досліджував Р. Гренцель [296], Х. Вюльбенвебер [353]. 

Німецький окупаційний режим на території Польського генерального 

губернаторства висвітлює у своїх працях Г. Ейзенблятер [291]. Діяльність 

німецьких адвокатів на окупованих землях Европи досліджує С. Коніг [305]. 

Використання німецького матеріального і процесуального права у роки Другої 

світової війни досліджують Е. Люкер [311], В. Селерт [325], К. Зондгельмер 
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[326], І. Штафф [327], Р. Зейдле [329], В. Вегнер [348], Н. Вайнраунф [349], 

Г. Вербебер [351] та ін. Функціонування закладів освіти на окупованих 

українських землях досліджує німецький історик з Мюнхенського університету 

Б. Єржабкова [95]. Автор у своїй роботі використовує матеріали німецьких 

архівів.  

Важливу роль у дослідженні функціонування нацистського режиму на 

окупованих землях Європи відіграють праці, написані на основі архівних 

матеріалів органів влади Третього Рейху, які були вивезені американськими і 

британськими військами з території Німеччини після її звільнення від 

нацистського режиму. До таких праць належить монографія у двох томах 

американського дослідника Вільяма Ширера, який опрацював архіви 

А. Гітлера та керівництва Третього Рейху, що зберігаються на території США. 

Праця Вільяма Ширера була опублікована українською мовою у перекладі 

Катерини Дим [237, 238]. В роботі використані праці Т. Снайдера [216], М. 

Олбрайт і Б. Вудкорт [169] та ін.  

Важливу роль у формуванні джерельної бази дисертації відіграли 

нормативно-правові акти, які видавали органи влади Польського генерального 

губернаторства. Так було видано близько 1 700 розпоряджень та інших 

нормативних актів, які видавали органи окупаційної влади, що стосувалися 

функціонування влади у різних сферах життя, з них біля 170 відносились 

виключно до дистрикту Галичина. До них належать розпорядження для 

окупованих польських земель, опубліковані в офіційних виданнях – 

щоденниках та бюлетенях. Нормативну базу дисертаційної роботи складають 

акти, опубліковані у Щоденнику розпоряджень Генерального губернаторства 

для земель в окупованій Польщі (Dziennik Rozporradzen dla obszarow 

okupowanych w Polsce (Verordnungsblatt fur die besetzten Gebiete in Polen), 

Щоденник розпорядження Генерального губернаторства для земель в 

окупованій Польщі. (Dziennik Rozporradzen Generalny Gubernatora dla 

okupowanych polskich obszarow (Verdnungsblatt des Generalgouverneurs fur die 

besetzten polnischen Gebiete), Розпорядження Генерального губернаторства для 
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окупованих польських земель. (Dziennik Rozporadzen dla Generalnego 

Gubernatorstwa (Verdnungsblatt fur das Generalgouvernement), Щоденник 

розпорядження генерального губернатора (Dziennik Ustaw Rzeszy Niemieckiej 

(Reichsgesetzblatt), Щоденник законів Німецького Рейху, (Biuletynie 

Urzedowym dla Generalnego Gubernatorstwa (Amtlicher Anzeiger fur das 

Generalgouvernement), Урядові Бюлетені для Генерального губернаторства 

[347, с. 700-701]. Нормативні акти публікувались німецькою мовою та 

дублювались польською та українською мовами. 

Тексти розпоряджень та інших актів містяться у збірниках нормативних 

актів, систематизованих керівником нормативного відділу в Генеральному 

губернаторстві Альбертом Вегом. Ці збірники нормативних актів містять 

також німецькі тексти та їх переклади польською й українською мовою. Окрім 

того, там подано тексти розпоряджень та усі зміни до них з 31 серпня 1940 р. 

до 1 січня 1944 р. Вийшли друком три збірники нормативно-правових актів 

генерального губернаторства [331; 332; 333; 334].  

Нормативні акти щодо дистрикту Галичина Альберт Вег опублікував в 

окремих збірниках [330].  

Розпорядження, видані спеціально для дистрикту Галичина, переважно 

стосувалися застосування української мови, розвитку української культури, 

шкільництва, науки, промислу, сільського господарства та економічного життя 

(питання власності, податкової і фінансової системи та ін. ). Ці розпорядження 

були пов’язані з перебуванням західноукраїнських земель у складі УРСР і 

СРСР та проведенням тут націоналізації та конфіскації майна.  

Опрацьовані матеріали 44 справ Державного архіву Львівської області 

(ДАЛО), значна частина яких тільки на початку 2000-х років була передана з 

колишнього архіву комітету державної безпеки (КДБ), де довгі роки ці 

матеріали були засекречені та недоступні для широкого кола дослідників.  

Так, в справі Р-35 oп. 13 спр. 229 знаходяться 26 анкет українських та 

польських судів, які працювали у німецьких судах; у справі Р-35 оп. 13 спр. 232 

знаходяться анкети 107 українських та польських адвокатів; анкети 73 
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адвокатів містяться у фонду Р35 оп. 13 спр. 233. Анкети 60 українських і 

польських судів заповнені власноруч, що містяться у фонді Р35 оп 13 спр. 230. 

Розширені анкети 44 українських та польських нотаріусів знаходяться у праві 

Р-35 оп 13 спр. 234. Анкети працівників органів юстиції,прокурорів,адвокатів 

містяться у справі Р. 35 оп 13 спр. 235. Розпорядження генерального 

губернатора опубліковані українською мовою щодо організацій окупаційної 

влади знаходяться у Р-35 оп 13 спр. 84, фонді Ф-35 оп 9 спр. 873, Р-35 оп 9 спр. 

684, Р-35 оп 13 спр. 67, Р-35 оп 1 спр 6. Розпорядження генерального 

губернатора у галузі судочинства, накази інструкції,накази головного відділу 

юстиції, окремі судові справи знаходяться в фондах Ф35 оп. 9 спр. 521, Ф 35 

оп. 9 спр. 518, Ф 35 оп. 9 спр. 519 та ін. Нормативно-правові акти Третього 

Рейху та Польського генерального губернаторства опубліковані 

українською,польською та німецькою мовами, знаходяться в інших фондах 

Державного архіву Львівської області, опрацьованих автором під час 

написання наукового дослідження.  

Матеріали ДАЛО містять значну кількість архівних справ. Так, тільки у 

фонді Ф-77 «Спеціальний суд при німецькому суді у Львові» знаходиться 1383 

справи. Переважна більшість архівних джерел вводиться в науковий обіг 

вперше.  

Саме ці архівні матеріали дозволили збалансувати джерельну базу 

дослідження з трьох компонентів: наукові знання, узагальнені у спеціальній 

історіографії дослідження, нормативний матеріал, який міститься в 

нормативно-правових актах; судова практика, сформована на основі архівних 

матеріалів.  

Така джерельна база дослідження дозволяє встановлювати достовірність 

одних джерел дослідження за рахунок критичного осмислення інших, а також 

порівняння цих джерел. Критичний підхід до джерельної бази реалізований з 

допомогою методологічної основи дослідження.  

 

1.2. Методологічна основа дослідження 
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Процес пізнання, як основа будь-якого наукового дослідження, є 

складним і потребує концептуального підходу на основі певної методології. 

Під методологією варто розуміти систему підходів і методів, способів і засобів 

наукового дослідження [192, с. 181]. Вибір конкретних методів, способів і 

засобів наукового пізнання залежить від об’єкта і предмета, мети і завдань 

дослідження. Етимологічно термін методологія (з грецької «methodos» – метод 

і спосіб пізнання і «logos» – вчення) означає вчення про способи організації та 

побудови теоретичної і практичної діяльності людини. Професор П. Рабінович 

одним із загальнометодологічних постулатів, якого варто дотримуватися під 

час дослідницького процесу, називає об’єктивну обумовленість обраних 

методів дослідження його предметом, адже саме предмет дослідження «веде» 

за собою дослідницький метод, визначає межі його застосування, придатності і 

прийнятності [193, c. 123].  

 Вибір методологічних складових у межах цього дисертаційного 

дослідження зумовлений його предметом, особливостями утворення та 

діяльності німецьких окупаційних судів, судочинства як складових 

нацистського тоталітарного режиму в Галичині 1941–1944 років. Будь-який 

аналіз передбачає оптимальний баланс традиційних і сучасних принципів, 

підходів, методів, прийомів та засобів дослідження. Дослідження утворення та 

діяльності німецьких окупаційних судів та судочинства як складової 

тоталітарного режиму в Галичині (1941–1944 років) будується на трьох 

методологічних рівнях: емпіричному, теоретичному та практичному. На 

емпіричному рівні передбачається безпосереднє вивчення першоджерел 

історико-правового дослідження. На цьому рівні автор ознайомилася з 

історичною та історико-правовою літературою, в якій досліджено питання 

передумов початку Другої світової війни, становлення німецького 

окупаційного режиму на українських і польських землях та функціонування 

судової системи у дистрикті Галичина (1941–1944 років). Адже для 

безпосереднього контакту з історичною реальністю необхідно проаналізувати 

нормативно-правові акти, які діяли у цей період.  



26 
 

 

 Простудіювавши відповідні архівні матеріали, кримінальне і 

кримінально-процесуальне, цивільне, цивільно-процесуальне законодавство 

Німеччини та Другої Речі Посполитої, розпорядження генерального 

губернатора і губернатора дистрикту Галичина, переходимо до наступного 

рівня – теоретичного. Тут постало завдання впорядкувати наявний матеріал, 

систематизувати його за напрямами історико-правового дослідження та 

проінтерпретувати, зіставивши власні судження із позицією інших авторів, 

висвітлюючи результати дослідження, та узагальнити зроблені висновки. 

Теоретичний рівень дає можливість кожному дослідникові не тільки 

констатувати й оцінювати факти, а й висувати власні припущення, які часто не 

мають і не можуть мати емпіричного підтвердження [8, c. 29]. Саме на 

теоретичному рівні вирішується більшість спірних та проблемних питань 

дослідження. Висловлення власної позиції та порівняння її з поглядами інших 

дослідників дає змогу визначити місце дистрикту Галичина у структурі влади 

Польського генерального губернаторства. Це дає підстави зробити висновок 

про те, що утворення дистрикту Галичина відповідало інтересам нацистської 

Німеччини щодо розчленування територій окупованих українських земель та 

встановлення окупаційного режиму.  

Практичний рівень наукового дослідження в історико-правовій науці 

традиційно є найважливішим. Досі тривають дискусії про його доцільність у 

історико-правових дослідженнях. Але, на нашу думку, він є необхідним, 

керуючись актуальністю теми дослідження. Отже, на практичному рівні, 

узагальнивши практичний досвід, можна запропонувати вирішення питання 

підготовки законодавства щодо деокупації українських земель, захоплених 

Російською Федерацією на сході та півдні України.  

Методологічною основою наукового дослідження є принцип наукового 

пізнання та дослідницькі підходи. Пізнання тих чи інших категорій 

відбувається з використанням певної сукупності ідей та вимог, які мають 

науковий характер і відомі як принципи наукового пізнання. Визначальним є 

діалектичний підхід. Важливу роль у структурі діалектичного підходу 
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відіграють категорії та закони діалектики. Основними категоріями діалектики є 

причина і наслідок, одиночне і загальне, зміст і форма, необхідність і 

випадковість. Такий підхід дав змогу виявити закономірності, динаміку та 

особливості утворення та функціонування німецької окупаційної судової 

системи на західноукраїнських землях у роки Другої світової війни.  

Принципи наукового дослідження визначаються як вихідні вимоги, які 

мають науковий характер і відомі як принципи наукового пізнання. Вони 

формулюються як вихідні ідеї, засади, які відображають суттєві положення 

науки. Принципи є також внутрішніми переконаннями людини, що визначають 

її ставлення до дійсності, суспільних ідей та діяльності. Методологія цієї 

наукової роботи побудована на принципах історизму, системності, 

обґрунтованості та органічного поєднання теорії і практики.  

Принцип історизму полягає у розгляді історичних подій відповідно до 

конкретно-історичних обставин та у їх взаємозв’язку. На думку В. Селіванова, 

втілення в життя принципу історизму в пізнанні правових явищ передбачає, 

насамперед, погляд на предмет дослідження, що цікавить нас на цей момент, з 

позиції його змін у часі, у процесі розвитку, який є постійним перетворенням 

майбутнього на теперішнє, теперішнього на минуле в результаті людської 

діяльності. У цьому перетворенні розвиток юридичних відносин є перш за все 

природно-історичним процесом [212, с. 580].  

Іншим важливим принципом є системний принцип. Системний принцип 

– це аспект, ракурс дослідження, який передбачає розгляд об’єкта як складного 

багатогранного явища. За допомогою цього принципу предмет дослідження 

розглядають у зв’язку з іншими поняттями, а також досліджують його ознаки 

та властивості. Принцип системності пов'язаний із обґрунтованістю, адже 

завдяки використанню цих принципів ми намагалися викладати свої висновки 

та судження з посиланням на джерела та факти.  

Одним із основних принципів історико-правової науки є принцип 

об’єктивності. Він полягає в тому, що дослідження повинно ґрунтуватися лише 

на достовірних, перевірених фактах. Формування результатів дослідження має 
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відбуватися логічно та об’єктивно. У радянський період цим принципом дуже 

часто нехтували, а існуючі дослідження перебували під впливом тогочасної 

ідеології. Своєю чергою сучасні російські дослідники продовжують оперувати 

радянськими догмами та оцінками Другої світової та німецько-радянської 

війни, применшувати роль неросійських народів Радянського Союзу і держав 

антигітлерівської коаліції (США, Велика Британія, Франція та ін. ).  

В історико-правових дослідженнях важливе значення має вибір підходу 

до розуміння історичного розвитку. Вибраний у дисертації цивілізаційний 

підхід забезпечує важливу методологічну установку, яка слугує основою 

побудови загальної теорії (філософії, історії) еволюції права і держави, а саме 

врахування загального (всесвітньо-історичного), особливого (цивілізаційного) 

в їхньому розвитку. На відміну від формаційного підходу, для якого 

характерною є соціально-економічна причинність розвитку суспільства та 

держави, для цивілізаційного підходу властивим є мирне бачення причин їх 

розвитку: акцентується увага на чинниках (культура, свобода особистості, 

техніка тощо), пов’язаних із діяльністю суб’єкта, історичного процесу, його 

свободою, інтелектуальною діяльністю [8, с. 230].  

Поряд із принципами наукового пізнання важливе значення у системі 

методології мають самі методи дослідження. Німецький філософ Г. Гегель 

писав, що метод є знаряддям, яке стоїть на боці суб’єкта і співвідноситься з 

об’єктом. У юридичній літературі під методом розуміють спосіб побудови й 

обґрунтування системи знання, сукупність прийомів та операцій практичного і 

теоретичного освоєння дійсності [98, с. 8-9].  

Загалом, методологічну базу дисертаційного дослідження становлять 

філософські, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи дослідження.  

Серед філософських методів у дослідженні перевагу було надано 

діалектичному підходу. Діалектичний підхід дав змогу простежити процес 

утворення німецької окупаційної судової системи у Польському генеральному 

губернаторстві та у дистрикті Галичина. Діалектичний метод дає можливість 

простежити залежність німецьких та ненімецьких судів від структур влади 
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Третього Рейху, Польського генерального губернаторства та дистрикту 

Галичина.  

Серед загальнонаукових методів у дослідженні застосовано історичний, 

системний, герменевтичний, статистичний та соціологічний. З допомогою 

історичного методу можна пізнати досліджуване явище через процес його 

зародження, розвиток та набуття ним тих властивостей, які характеризують 

його сутність на сучасному етапі розвитку суспільства. Цей метод було 

використано для висвітлення передумов початку Другої світової війни, планів 

нацистів щодо захоплення українських земель, утворення німецьких 

окупаційних органів влади на окупованих українських землях та 

функціонування німецьких і ненімецьких судів у дистрикті Галичина. 

Системний метод дав змогу проаналізувати структуру німецьких військових, 

поліцейських, спеціальних, німецьких, Вищих німецьких та ненімецьких судів. 

Герменевтичний метод використано для тлумачення опублікованих документів 

німецьких та польських кримінальних, кримінально-процесуальних, цивільних, 

цивільно-процесуальних кодексів, нормативно-правових актів Третього Рейху, 

Польського генерального губернаторства та дистрикту Галичина. 

Статистичний метод у роботі використано для встановлення та зіставлення 

статистичних даних щодо об’єкта дослідження. За допомогою цього методу 

проаналізовано структуру і склад німецьких та ненімецьких судів, німецької 

прокуратури, головного відділу юстиції Польського генерального 

губернаторства і відділу юстиції дистрикту Галичина.  

Спеціально-науковими методами дослідження є порівняльно-правовий, 

історико-правовий, формально-догматичний, герменевтико-правовий.  

Германевтико-правовий метод дав змогу тлумачити текст німецького 

цивільного кодексу 1896 р., німецького цивільно-процесуального кодексу 

1877 р., німецького кримінального кодексу 1871 р., німецького кримінально-

процесуального кодексу 1877 р., польського кримінального кодексу 1932 р., 

польського кримінально-процесуального кодексу 1928 р., польського кодексу 

зобов’язань 1933 р., польського цивільно-процесуального кодексу 1930 р., 



30 
 

 

розпоряджень генерального губернатора та губернатора дистрикту Галичина. 

При використанні герменевтико-правового методу застосовано філологічний, 

історичний, системний та цільовий способи тлумачення.  

На значну увагу заслуговує історико-правовий метод, який вважаємо 

головним, оскільки його застосування відбулося на кожному етапі 

дослідження, зокрема у виявленні причинно-наслідкових зв’язків під час 

поширення на Галичину в роки німецької окупації німецького та польського 

кримінального і цивільного законодавства. Він дав змогу виокремити з 

сукупності історичних фактів елементи правової діяльності, відстежити 

взаємозв’язок між ними та спроектувати одержану модель на тогочасне 

суспільне життя [9, с. 9]. Історико-правовий метод використано з метою 

відображення процесу створення на території Галичини німецького 

окупаційного режиму та німецької судової системи.  

Історико-правовий метод структурно наповнений комплексом 

дослідницьких прийомів, основними з яких є хронологічний, генетичний і 

моделювання. За допомогою хронологічного прийому виділено й обґрунтовано 

період, упродовж якого на території Галичини функціонували німецькі 

окупаційні суди та судочинство.  

Генетичний прийом було використано для дослідження німецьких судів 

як складової нацистського тоталітарного режиму в Галичині. Прийом 

моделювання дав змогу відтворити історико-правову дійсність у деталях.  

Соціологічно-правовий метод використано для відображення процесу 

формування військових, поліцейських, спеціальних, німецьких та ненімецьких 

судів. При використанні вищезазначених методів дослідження велике значення 

мають логічні прийоми аналізу, синтезу, аналогії, індукції, дедукції тощо. 

Адже без правильного застосування логічних прийомів усі інші методи не 

можуть бути дієвими.  

Поняття й категорії виступають засобами дослідження щодо утворення 

дистрикту Галичина на західноукраїнських землях у роки Другої світової війни 

та функціонування тут німецьких окупаційних судів. Їх можна поділити на 
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загальні, які стосуються широкого кола історико-правових досліджень та 

спеціальні, які притаманні насамперед цьому дослідженню. Загальними 

елементами понятійно-категоріального апарату є поняття окупаційний режим, 

тоталітарна держава, Польське генеральне губернаторство, дистрикт Галичина, 

розпорядження, генеральний губернатор, губернатор дистрикту Галичина, 

головний відділ юстиції, відділ юстиції, Друга світова війна, німецько-

радянська війна.  

Спеціальними поняттями є вироки судів, військові суди, спеціальні суди, 

поліцейські суди, німецькі суди, ненімецькі суди, прокуратура, адвокатура, 

нотаріат.  

У процесі формування поняттєвого апарату дослідження постало чи не 

найбільше проблем методологічного характеру, оскільки між поняттями та 

термінами, що їх визначають, існує величезний історичний розрив. Наприклад 

термін «суд» позначає поняття «суд», яке найчастіше розуміють як орган, 

здебільшого державний, який здійснює правосуддя. Проте нацистські 

окуповані суди не здійснювали правосуддя в сучасному розумінні цього слова. 

Вони не були також судами у сучасному розумінні, чи навіть у розумінні судів 

кінця XIX-початку XX ст., не були окремою незалежною гілкою державної 

влади, а були одним із елементів нацистського тоталітарного режиму. У той же 

час ненімецькі суди на окупованих українських землях зберігали певні ознаки 

судів вирішуючи цивільні та незначні кримінальні справи.  

Така невідповідність усталених в історико-правовій науці термінопонять 

та явищ, які вони позначають, спонукала до використання в дисертаційному 

дослідженні історико-понятійного методу, розробленого німецькими 

істориками XX ст. Ці науковці відмовились від використання лінгвістичного 

трикутника «слово (найменування) - значення (поняття) -предмет» в його 

різних варіантах. З позицій історичної емпірики вони стверджували, що 

більшість слів суспільно-політичної термінології за своїми дефініціями 

відрізняються від таких слів, які називають основними історичними поняттями 

[252].  
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Відтак чимало слів (термінів) дисертаційного дослідження не є 

історичними поняттями. Серед них – суд, судочинство, прокуратура, 

адвокатура тощо. У дисертації запропоновано способи ввести їх в історичний 

контекст, пов’язані з використанням прикметників, які позначають характерні 

ознаки. Наприклад, нацистський окупаційний суд, німецька окупаційна судова 

система, тоталітарне судочинство. У такому вигляді впродовж дисертаційного 

дослідження вдалося трансформувати ці терміни у певні індикатори історико-

правового процесу створення нацистського тоталітарного державного режиму 

в Галичині (1941-1944р. ). Підтвердив її концептуальний та методологічний 

плюралізм дозволив серед безлічі публікацій використати наукові праці, 

результати яких ґрунтуються на засадах історико-правової науки.  

Для наукового спецкурсу щодо проблематики окупаційних судів та 

судочинства характерна посилена увага до архівних матеріалів на противагу 

пропагандистським,ідеологізованим. У дисертації ця проблема забезпечена 

також джерельною базою, яка підтверджена в офіційних документах, 

насамперед, нормативних актах.  

 Отже, на основі комплексу методологічних інструментів дослідження, 

розроблених сучасною юридичною наукою, можна по-новому розглянути 

питання, пов’язані з німецькою окупаційною судовою системою як складовою 

частиною нацистського тоталітарного режиму в Галичині в роки Другої 

світової війни.  

 

Висновки до розділу 1 

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновки, що утворення, 

функціонування німецьких окупаційних судів і судочинства як складової 

нацистського тоталітарного режиму в Галичині не було предметом 

комплексного історико-правового дослідження. Це зумовлено низкою 

об’єктивних чинників. По-перше, питання Другої світової війни та німецького 

окупаційного режиму на українських землях перебувало під впливом 

тогочасної комуністичної ідеології і будь-яка інша позиція була під забороною. 

По-друге, в Україні були недоступними праці українських дослідників 
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діаспори. По-третє, архівні матеріали, які стосувалися німецького окупаційного 

режиму, діяльності радянських органів влади, радянських спецслужб 

зберігались в партійних архівах та архівах КДБ, доступ до яких мала дуже 

незначна кількість науковців. Архіви КДБ після проголошення незалежності 

України стали архівами СБУ і лише за президентства В. Ющенка вони майже 

повністю були передані у державні архіви України.  

Методологічною основою дисертаційного дослідження є комплекс 

методологічних інструментів: філософських, загальнонаукових і спеціально-

наукових методів, принципів і підходів наукового пізнання, логічних прийомів, 

які застосовували на емпіричному, теоретичному та практичному рівнях.  

Необхідно зазначити, що до проблеми створення та функціонування 

німецьких окупаційних судів і судочинства у Галичині в роки Другої світової 

війни зверталися українські, польські, російські, німецькі та інші дослідники, 

які у загальних рисах висвітлювали їхню діяльність. Використання історичних, 

історико-правових праць, архівних матеріалів, німецького і польського 

кримінального, кримінально-процесуального, цивільного і цивільно-

процесуального законодавства, розпоряджень та інших підзаконних 

нормативно-правових актів гітлерівської Німеччини, Польського Генерального 

губернаторства і губернатора дистрикту Галичина, переважна частина яких 

вводиться в науковий обіг уперше, дало змогу сформувати належну джерельну 

базу для аналізу, узагальнення та об’єктивної оцінки діяльності німецьких 

окупаційних судів і судочинства як складової частини нацистського 

тоталітарного режиму в Галичині (1941–1944 роки).  
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РОЗДІЛ 2  

ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ СТАТУС ГАЛИЧИНИ 

 У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

2.1. Друга світова війна та створення на окупованих польських 

землях Польського генерального губернаторства 

Загарбницькі плани німецьких нацистів щодо захоплення українських 

земель з’явилися ще до приходу Адольфа Гітлера до влади. Зокрема ще у 1927 

році один із ідеологів німецького фашизму Альфред Розенберг писав, що 

Україна та її південні землі мали б стати аграрним додатком Німеччини [90, с. 

105-112; 126, c. 168]. Про захоплення України та долучення її до життєвого 

простору Німеччини писав Адольф Гітлер у своїй праці «Мein Kampf» («Моя 

боротьба»), що вийшла друком у 1924 р. [96, c. 103; 119, c. 169]. Плани 

захоплення українських земель фашистською Німеччиною активізувалися 

після приходу у 1933 р. Гітлера до влади. Нацисти розглядали Україну як свою 

колонію, що мала стати житницею Німеччини [90, с. 112– 114; 163,c. 303-305]. 

На зустрічі з генеральним комісаром Ліги Націй К. Букхардом 11 серпня 

1939 р. А. Гітлер заявив: «все, що я роблю, спрямовано проти Росії… Мені 

потрібна Україна щоб ми не голодували, як під час останньої війни» [246, с. 

37–39; 151, c. 171; 170, c. 30].  

Території на сході Європи нацисти планували захопити шляхом ведення 

тотальної війни. Це в першу чергу мало стосуватися майбутньої війни з 

Радянським Союзом. В антирадянській пропаганді німецькі нацисти 

використовували фактор масових репресій, які проводили сталінські каральні 

органи та голодомор [170, c. 42] Своєю чергою cталінський Радянський Союз 

хотів використати нацистську Німеччину для ослаблення європейських 

демократичних держав [215, c. 41]. Цьому, на думку російської дослідниці з 

інституту історії Російської академії наук Наталії Лебедєвої, сприяла ліквідація 

радянським диктатором Йосипом Сталіном на початку 1939 р. будь-яких 

опонентів режиму та можливість переключитися з внутрішніх справ на 
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зовнішні [135, с. 408]. Основою зовнішньої політики Сталіна стало бажання 

повернення територій, що належали Російській імперії, і розширення своєї 

території за рахунок незалежних держав [111, c. 235]. Сталін також бажав 

зіткнути західні демократичні держави з Німеччиною та її союзниками для їх 

взаємного ослаблення [223, с. 273-274; 85, c. 53]. Гітлер, відповідно ішов на 

зближення з Радянським Союзом щоб не допустити альянсу між СССР і 

Францією та Англією, бо не бажав війни на східному і західному фронтах [94, 

с. 158; 88, c. 94-98].  

З цією метою Сталін погодився на підписання договору з Гітлером і 

фактично взяв участь у розв’язанні Другої світової війни. Німецько-радянська 

угода була підписана 23 серпня 1939 р. й отримала назву пакту Молотова-

Ріббентропа. На думку професора Національного університету «Львівська 

політехніка» Володимира Макарчука, проекти цього документа було 

запропоновано радянським диктатором Йосипом Сталіном, а секретний 

протокол про розподіл сфер впливу між нацистською Німеччиною, з одного 

боку, та Радянським Союзом, з іншого боку, був складений так, що формально 

не порушував прийнятої на той час практики укладення міжнародно-правових 

документів [146, с. 100]. Брутальним порушенням міжнародного права був 

таємний протокол до договору, який став основою для гітлерівської Німеччини 

і сталінського Радянського Союзу розпочати Другу cвітову війну та захопити 

території інших держав [23, c. 198].  

У документах сталінського наркомату закордонних справ Польщу 

зображали винятково як фашистську державу. Зокрема радянський диктатор 

Сталін у розмові з болгарським консулом Дімітровським 7 вересня 1939 р. 

охарактеризував Польщу як фашистську державу [225, с. 301].  

Радянський Союз уперше офіційно визнав існування таємного протоколу 

24 грудня 1989 р. на першому з'їзді народних депутатів СРСР. «З'їзд народних 

депутатів СРСР засуджує факт підписання секретного додаткового протоколу 

від 23 серпня 1939 р. і інших секретних домовленостей з Німеччиною. З'їзд 

визнає секретні протоколи юридично недійсними з моменту їх підписання» 
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[204, с. 27; 215, c. 26-27].  

У додатковому таємному протоколі вказувалося: 

1.  У випадку територіально-політичної перебудови областей, що 

входять до складу прибалтійських держав (Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва 

(північний кордон Литви одночасно є межею інтересів Німеччини та СРСР. 

При цьому інтереси Литви стосовно Віленської (Вільнюської) області 

визнаються обома сторонами)).  

2.  У випадку територіально-політичної перебудови областей, що 

входять до складу Польської держави, межа сфер інтересів Німеччини та СРСР 

буде проходити приблизно по лінії річок Нарви, Вісли і Сяну [146, с. 100].  

Питання про те, чи є у взаємних інтересах бажання збереження 

незалежної Польської держави і якими будуть кордони цієї держави, може бути 

остаточно з’ясовано лише у процесі подальшого політичного розвитку.  

У будь-якому випадку обидва уряди будуть вирішувати це питання на 

шляхах дружнього взаєморозуміння.  

3.  Стосовно південного Сходу Європи з радянської сторони 

наголошено інтерес СРСР до Бессарабії. З німецької сторони заявляється про її 

повну політичну незацікавленість у цих областях.  

4.  Цей протокол зберігатиметься обома сторонами у суворій таємниці 

[234, с. 123].  

Територіальне розмежування між Німеччиною і СРСР було проведено по 

лінії Керзона (лінія річки Нарва – Західний Буг – Вісла) [218, с. 357]. Німецько-

радянський договір від 23 серпня 1939 р. сприяв ліквідації Польської держави 

та Литви, Латвії і Естонії, порушував норми міжнародного права. Сторони 

домовилися вважати розподіл Польської держави остаточним і надалі спільно 

протистояти спробам її відновлення [146, c. 108]. До СРСР мали бути 

приєднані Західна Україна і Західна Білорусія, що складали 51 % території 

Польської держави (201 тис. кілометрів) та близько 13 млн населення. До 

Німеччини 49 % території (1887 тис. кілометрів) і понад 22 млн. населення [21, 

с. 121]. У пакті Молотова-Ріббентропа містилися й інші таємні додатки, що 
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стосувалися обміну населення між Німеччиною і Радянським Союзом. Також 

заборонялась «польська агітація», що зачіпала інтереси обох сторін [21, с. 121].  

Ще раніше 19 серпня 1939 р. була укладена радянсько-німецька угода, 

яка сприяла поставкам сировини, необхідної для підвищення військового 

потенціалу гітлерівської Німеччини, а Радянський Союз на основі німецького 

кредиту у сумі 200 мільйонів німецьких марок мав отримати гірничорудне 

устаткування, обладнання для нафтової, хімічної та сталеварної промисловості, 

електростанції, турбіни, металорізальні верстати, локомотиви, судна, а також 

військову техніку. СРСР зобов’язувався погасити кредит деревиною, 

бавовною, нафтою, бензином, зерном та ін. [21, с. 120].  

31 серпня 1939 р. народний комісар закордонних справ СРСР В'ячеслав 

Молотов заявив на IV позачерговій сесії Верховної Ради СРСР, «що СРСР і 

Німеччина перестали бути ворогами, а договір про ненапад між ними є 

поворотним пунктом в історії Європи і не тільки Європи». Наступного дня 

Гітлер, виступаючи у рейхстазі сказав, що він може приєднатися до кожного 

слова, сказаного у виступі російського народного комісара іноземних справ 

Молотова. Ріббентроп своєю чергою просив передати радянській стороні, що 

гаряче вітає сказане наркомом і дуже задоволений його виступом. З 1 вересня 

1939 р. розпочалася безпосередня співпраця між Німеччиною і Радянським 

Союзом, за якою радянська радіостанція у Мінську служила маяком для 

наведення на цілі німецької авіації, а через порт Мурманськ відбулася торгівля 

стратегічними матеріалами. Упродовж 17 днів вересня 18 німецьких кораблів 

прибули до Мурманська, який був найбільшим торговельним портом на 

півночі Радянського Союзу [135, с. 410]. Першого вересня 1939 р. Гітлер напав 

на Польщу і розпочалася Друга світова війна [146, c. 107]. Під час загальної 

мобілізації, оголошеної польським урядом 31 серпня 1939 р., військовому 

командуванню вдалося сформувати ще 15 нових піхотних дивізій і довести 

чисельність польської армії до одного мільйона [139, с. 5]. При цьому 10-15 % 

особового складу армії становили українці [100, с. 410–412]. З них 7,8 тис. 

українців загинули, а 15 тис. були поранені. Багато українців отримали 
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польські державні нагороди, а генерал-полковник армії УНР П. Шандрук – 

вищу польську військову відзнаку – хрест Віртуті Мілітарі [139, с. 5]. У 1939-

1943 рр. перебував у німецькому полоні. У квітні 1945 р. П. Шандрук очолив 

Українську національну армію, яка здалась в полон американцям та англійцям. 

Солдати та офіцери Української національної армії, за сприянням командувача 

польської армії В. Андерса були визнані польськими громадянами та не були 

передані Радянському Союзу. Початок німецько-польської війни населення 

Західної України сприйняло неоднозначно. Тутешні поляки – близько 1,2 млн. 

осіб масово відгукнулися на мобілізацію, підтримуючи заходи уряду, скеровані 

на захист країни від німецької агресії [139, c. 6]. Висловлюючи думку певної 

чистини шестимільйонного українського населення, посол посольського сейму 

від центристського Українського національного демократичного об'єднання В. 

Мудрий запевнив, що українці виконують свій громадський обов’язок щодо 

захисту держави. Подібне звернення до вірян спільно з ієрархами греко-

католицької церкви підписав митрополит Андрей Шептицький. У греко-

католицьких храмах відбувалися масові молебні за перемогу польського 

війська [139, с. 6]. Значна частина українців виявляла протилежні почуття, 

оскільки у міжвоєнній Польщі відбулася брутальна антиукраїнська політика та 

дискримінація українського населення у різних галузях суспільного життя. 

Масово закривали українські школи, церкви, проводилась брутальна 

пацифікація (утихомирення) українського населення. Напередодні Другої 

світової війни у Галичині і на Волині пройшли антиукраїнські акції, внаслідок 

чого на Холмщині було знищено 127 українських церков, а в серпні 1939 р. 

заарештовано кілька тисяч українських політичних діячів, священиків, 

представників інтелігенції [132, с. 7].  

3 вересня 1939 р. Й. фон Ріббентроп запросив Радянський Союз провести 

негайно військову акцію проти Польщі та окупувати територію, передбачені 

радянсько-німецькою угодою [146, с. 108]. «Ми абсолютно впевнені в 

остаточному розгромі польської армії упродовж найближчих тижнів», писав 

рейхсміністр. – «Після цього ми окупуємо територію, яка в Москві була 
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визначена як сфера інтересів Німеччини. Зрозуміло, що з суто військових 

причин ми продовжимо бойові дії проти польських частин, які опиняться до 

того часу на території, що є сферою інтересів Росії. Будь ласка, обговоріть 

негайно з Молотовим чи не краще для росіян виступити в потрібний момент 

проти Польщі й окупувати ці території. Ми вважаємо,що це тільки полегшить 

наше становище, але відповідатиме духові угоди, підписаної у Москві, а також 

радянським інтересам» [215, с. 90–91].  

5 вересня 1939 р. в офіційній письмовій відповіді В. Молотов зазначив, 

що час ще не настав, дуже велика поспішність може зашкодити справі і німці 

хоч і вступили першими до Польщі, мають неухильно дотримуватися 

демаркаційної лінії, визначеної у таємних пунктах радянсько-німецького 

договору про ненапад [139, с. 13].  

Наступну телеграму у Москву Ріббентроп надіслав 8 вересня й у 

відповіді В. Молотова від 9 вересня вказувалося, що Радянський Союз введе 

війська найближчими днями. Трохи пізніше народний комісар закордонних 

справ офіційно привітав Німеччину зі вступом німецьких військ до Варшави 

[247, с. 13]. В. Молотов також заявив німецькому послу у Москві, що 

радянський уряд був заскочений блискавичними військовими успіхами 

Німеччини, які поставили Радянський Союз у непросте становище. Пізніше 

Молотов порушив питання про обґрунтування своєї агресії проти Польщі і 

вказав, що радянський уряд вказуватиме, як аргумент: «Польща розвалилася, 

тому Радянський Союз повинен прийти на допомогу українцям і білорусам». 

Така аргументація з боку Молотова була потрібна для того, щоб виправдати 

втручання СРСР у війну в очах населення та водночас уникнути сприйняття 

СРСР як агресора на міжнародній арені [135, с. 418]. Бажаючи пришвидшити 

вступ Радянського Союзу у війну, 12 вересня 1939 р. відбулася розширена 

нарада за участі А. Гітлера, Г. Й. Ріббентропа і вищого генералітету, на якій 

розглядали питання утворення на західно-українських землях Української 

держави [146, с. 109].  
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Після чого Радянський Союз відреагував блискавично, і вже 14 вересня 

німецьке керівництво отримало відповідь від Молотова про готовність 

Червоної Армії до бойових дій у будь-який момент, але найкраще після 

падіння Варшави [139, с. 418].  

Також повідомлялось про бажання Москви зайняти лише етнічні 

українські та білоруські землі, відмовляючись від попередньої демакраційної 

лінії, яка передбачала долучення до складу Радянського Союзу території до 

Вісли. Фактично Москва намагалася зобразити свою участь у поділі Польщі, як 

захист українського і білоруського населення внаслідок розвалу Польщі [22, с. 

149–150]. Це викликало незадоволення керівництва Третього Рейху, яке 

говорило про захоплення Польщі як спільні дії Німеччини та Радянського 

Союзу. Ріббентроп пропонував Молотову провести нову зустріч та визначити 

час вторгнення і подав свій проект німецько-радянського договору, де 

вказувалося, що метою СРСР і Німеччини є встановлення в Польщі нового 

порядку [22, с. 150]. Сталін відмовився від такого плану і запропонував 

компромісний варіант, де зазначив, що треба «відновити в Польщі порядок і 

спокій, спричинені розпадом Польської держави і допомогти населенню 

Польщі перебудувати умови свого державного існування» [22, с. 160].  

14 вересня 1939 р. німецький посол у Радянському Союзі Шуленбург 

передав рейхсміністру Ріббентропу депешу, у якій вказував, що «радянська 

акція може розпочатися тільки після падіння Варшави» [146, с. 108]. Цими 

змінами Радянський Союз хотів виправдати свій вступ на західноукраїнські і 

західнобілоруські землі. Уже 15 вересня німецький посол у Москві отримав 

інструкцію передати радянській стороні листа, «що у випадку відсутності 

російського втручання, політичний вакуум на землях, що лежать на схід від 

німецької сфери впливу, може і не утриматися. Без втручання Радянського 

Союзу тут можуть бути сформовані нові держави» [146, с. 109].  

Після цього, 17 вересня о другій годині ночі, німецького посла викликали 

до Й. Сталіна і В. Молотова, де йому запропонували ознайомитися з 

радянською нотою польському уряду. Його повідомили, що наступ радянських 
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військ розпочнеться о шостій годині ранку. Якби радянська акція 17 вересня 

1939 р. отримала офіційне пояснення спільних з Німеччиною дій, тоді їх могли 

б спільно звинуватити у розв’язанні Другої світової війни [124, с. 398]. О 

третій годині ночі також було викликано польського посла, де йому 

повідомили, що «Польська держава розпалась і не виявляє ознак діяльності. Це 

означає, що Польська держава і уряд фактично припинили існування [23, c. 

198]. Тим самим припинили дію договори, які були укладені між СРСР та 

Польщею. Після чого було оголошено про рішення радянського уряду взяти 

під захист єдинокровне українське і білоруське населення». «Зважаючи на такі 

обставини, радянський уряд віддав наказ Головному командуванню Червоної 

армії перейти кордон і взяти під свій захист жителів і майно населення Західної 

України і Західної Білорусії. Водночас радянський уряд прагнув ужити заходів 

для того, щоб позбавити польський народ нещасливої війни, в яку він був 

кинутий його нерозумними керівниками і надати йому можливість зажити 

мудрим життям» [23, c. 200].  

Аби зневажити Польщу ще більше, польському послу у Москві 

повідомили про те, що Радянський Союз непорушно дотримується 

нейтралітету в польському конфлікті [247, с. 15].  

Радянський Союз зосередив проти Польщі 28 стрілецьких і 7 

кавалерійських дивізій, 10 танкових бригад і 7 артилерійських полків 

загальною чисельністю понад 466 тис осіб, 4 тис танків, 2 тис літаків і 5,5 тис 

гармат. Ці сили значно перевищували усі збройні сили Польщі [127, с. 424]. 

Вступивши на територію Польщі, СРСР порушив норми міжнародного права 

та низку польсько-радянських договорів. Зокрема, договір про ненапад між 

СРСР і Польщею від 25 липня 1932 р. [213, с. 346]. Даний договір був 

підписаний під час голодомору коли померли мільйони українських селян. 

[216, c. 59] 17 вересня 1939 р. В. Молотов у виступі по радіо заявив, що 

польська держава розпалася і перестала фактично існувати. Наступного дня 

було підписано радянсько-німецьке комюніке, де вказувалось про спільні 

завдання СРСР і Німеччини у війні проти Польщі [135 с. 429].  
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Основною метою радянського керівництва було поліпшення 

геополітичної ситуації – перенесення їх кордонів на захід у зв’язку з загрозою 

нової війни. Очевидно, не останню роль відіграло прагнення ліквідувати 

націоналістичні «п’ємонти» у Західній Україні та Західній Білорусі [35, с. 384].  

Наступного дня, 18 вересня 1939 р. радянські і німецькі війська 

В. Чуйкова і Г. Гудеріана зустрілися у Бресті, де провели спільний парад 22 

вересня [139, с. 42]. Головнокомандувач польської армії Є. Ридз-Сьмігли видав 

наказ: «З більшовиками бойових дій не вести, тільки у випадку роззброєння 

наших частин. Частини, до яких підійшли радянські військові, повинні вести з 

ними переговори з метою виходу гарнізонів у Румунію та Угорщину [135, с. 

429]. Польська влада й командування, які перебували у Карпатах, у місті Косів, 

зокрема Президент І. Мосцицький, прем'єр-міністр Ф. Славой-Складковський, 

міністри, головнокомандувач армії Е. Ридз-Сьмігли, маршалки обох палат 

парламенту 17 вересня 1939 р. перетнули кордон з Румунією, а далі переїхали 

до Франції [223, с. 277; 318, с. 626].  

На основі вказівки радянського уряду командувач Українського фронту 

маршал С. Тимошенко 21 вересня 1939 р. видав директиву: «При зверненні 

німецьких представників до командування наших частин про надання 

допомоги для знищення польських частин, командирам виділяти необхідні 

сили, забезпечувати спільну ліквідацію ворожих сил» [139, с. 42].  

Відтак, під час бойових дій війська Українського фронту неодноразово 

діяли спільно, зокрема з частинами 18-ї німецької армії генерала Ф. Ліста. Ще 

одну спільну операцію союзники провели 26 – 27 вересня 1939 р. проти 

чотиритисячної польської оперативної кінної групи генерала В. Андерса в 

районі Мостиська–Медика. [135, c. 441] У складі двох кінних бригад та інших 

підрозділів ця група знаходилась між радянським і німецьким військами та 

намагалася пробитися з району Рава-Руська до Карпат і перейти угорський 

кордон [138, с. 43]. У кривавих боях з німецькими і радянськими військами уся 

група була розсіяна, частково знищена й полонена. Генерал В. Андерс був 

поранений і потрапив у радянський полон [100, с. 509]. У 1941 році після 



43 
 

 

початку німецько-радянської війни В. Андерс очолив польську армію, яка 

формувала біля 110 тис. осіб в Радянському Союзі і у 1942 р. була перекинута 

через Іран в Африку і на Захід, де воювала проти німців [319, c. 647]. Значну 

частину серед солдатів і офіцерів польських армій, сформованих у 

Радянському Союзі, становили українці. Утворення польської армії в 

Радянському Союзі дало також можливість врятувати зі сталінських 

концтаборів десятки тисяч цивільного населення, серед яких були і українці. 

Після закінчення Другої світової війни генерал В. Андерс залишився 

проживати у Великобританії, де і помер 1970 р. [139, с. 43; 85, с. 146-147].  

У районі Томашова німецькі та радянські війська 17–20 вересня розбили 

рештки польських армій «Краків» та «Люблін». Близько 90 тис польських 

солдатів і офіцерів перейшли до Румунії та Угорщини, де були інтерновані; 22 

вересня 1939 р. капітулював гарнізон Варшави [223, с. 278].  

Своєю чергою радянські війська отримали наказ не допустити відходу 

польської армії в Угорщину та Румунію. 20-21 вересня 1939 р. радянські і 

німецькі війська зустрілися біля Львова, де у місті перебував польський 

гарнізон [295, c. 180-183]. У результаті переговорів польському гарнізону 

Львова радянські військові обіцяли дати можливість відійти в Угорщину і 

Румунію, але своєї обіцянки не виконали. Більшість офіцерів у кількості понад 

2 тис осіб опинилися у таборі для військовополонених у Старобільську, де 

згодом разом з іншими польськими офіцерами були розстріляні весною 1940 р. 

[135, с. 405] На думку професора Володимира Макарчука, радянська 

пропаганда дала свої результати, і радянські втрати під час вересневої компанії 

становили 1 139 вбитих та 2 383 поранених [146, с. 118].  

У зв'язку з новими пропозиціями сторін 27 вересня до Москви знову 

прибув Ріббентроп. Як згадував рейхсміністр: «Я мав у Сталіна і Молотова 

дружній майже сердечний прийом. Німецька делегація погодилася перенести 

демаркаційну лінію на так звану „лінію Керзона”, але відмовилася віддати 

Литву на поталу Москві. Але коли про це повідомили А. Гітлера, він 

зателефонував до Кремля і заявив, що згоден включити Литву до сфери 
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радянських інтересів. За це Кремль пообіцяв заплатити Німеччині 7,5 млн. 

доларів [139, с. 49].  

29 вересня 1939 р. одна з найкращих дивізій Українського фронту під 

командуванням талановитого генерала Андрія Власова (у роки німецько-

радянської війни – командувач Російської визвольної армії у складі Вермахту), 

увійшла до Перемишля, вийшовши на лінію Керзона. Після цього Червона 

Армія перетнула лінію нового кордону і вийшла під Варшаву та Люблін. На 

початку жовтня Червона армія відступила за лінію нового кордону, передаючи 

зайняті території Вермахту. 14 жовтня 1939 р. командувач Українського 

фронту С. Тимошенко видав підсумковий наказ, де зазначив, «що його війська 

визволили наших єдинокровних братів-трудящих Західної України від 

гноблення польськими панами, капіталістами і осадниками. Розпалася штучно 

створена, побудована на гнобленні польська держава» [139, с. 51].  

27 вересня 1939 р. Радянський Союз і Німеччина оголосили спільне 

комюніке, текст якого підготував радянський диктатор Й. Сталін. У документі 

вказувалося, що спільною метою Німеччини та Радянського Союзу є 

відновлення миру і порядку у Польщі, які були підірвані розпадом польської 

держави, та допомога польському народу у встановленні нових засад 

політичного життя. В особі Сталіна Гітлер знайшов собі рівного за цинізмом 

[247, с. 15].  

Радянське керівництво виступило з ініціативою поділити Польщу вздовж 

річок Нісса–Нарва–Вісла–Сян і відмовилося від ідеї існування невеликої 

польської держави на зразок Варшавського герцогства, яке існувало ще в 

період наполеонівських війн [247, с. 15–16]. У цьому питанні вони знайшли 

повну підтримку нацистської Німеччини і 23 вересня 1939 р. А. Ріббентроп 

телеграфом дав вказівку німецькому послу у Москві Шуленбургу передати В. 

Молотову інформацію про те, що «радянська ідея провести демаркаційну лінію 

вздовж трьох добре відомих річок збігається з поглядами керівництва Рейху» 

[247, с. 16]. На зустрічі з німецьким послом Сталін заявив, що він вважає 

помилкою залишити незалежну, обмежену територіально Польщу і 
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запропонував передати усе Варшавське воєводство до річки Буг Німеччині, а 

остання мала відмовитися від Литви [135, c. 439] Сталін також додав, що після 

досягнення згоди він зразу візьметься за вирішення питання балтійських країн 

[247, с. 16].  

28 вересня було підписано між Молотовим і Ріббентропом договір про 

дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною [135, c. 440]. Утім, як це було і з 

попередньою радянсько-німецькою угодою, договір містив три таємні 

протоколи. У двох із них викладено всю суть договору. Згідно з першим 

протоколом, Литва потрапляла до радянської сфери впливу, а Люблінське 

воєводство та східні землі Варшавського воєводства – до німецької [23, c. 199]. 

Другий протокол був короткий і конкретний: «Обидві сторони не допустять на 

своїх територіях жодної польської агітації, яка зачіпала б територію іншої 

сторони. Вони припинятимуть на своїх територіях будь-які спроби такої 

агітації та інформуватимуть одна одну про заходи, вжиті з цією метою» [30, с. 

10]. Так Польща, як раніше Австрія та Чехословаччина, зникла з карти Європи. 

Це був черговий поділ Польщі між Німеччиною та Росією і йому судилося 

стати брутальнішим та жорстокішим за попередні [39, c. 98]. У третьому 

таємному протоколі до договору від 28 вересня 1939 р. Гітлер та Сталін 

домовилися встановити на польських територіях режим терору для 

безжалісного придушення вияву свободи й культурного і національного життя 

поляків [247, с. 18]. Німецько-радянський кордон в основному збігався з лінією 

«Керзона».  

На думку Вільяма Ширера, А. Гітлер розпочав і виграв війну проти 

Польщі, однак найбільшим переможцем виявився Й. Сталін, який отримав 

майже половину території Польщі та цілковитий контроль над Балтійськими 

державами. А. Гітлер не отримав нафтових родовищ у Бориславі, про які він 

мріяв [247, с. 18–19]. Своєю чергою, Й. Сталін поблажливо погодився 

продавати Німеччині половину кількості нафти (300 тис. тонн), яку видобували 

у Бориславі, в обмін на поставки вугілля і сталевих труб [135, с. 438]. Гітлер 

пішов на зустріч усім вимогам Й. Сталіна, щоб забезпечити свій тил під час 
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війни з Францією.  

Радянський уряд у вересні 1939 р. робив усе можливе, аби відмежуватися 

від гітлерівської агресії у Польщі. У наказі-зверненні військової ради 

Українського фронту наголошували на захисті мирного населення: «Ми йдемо 

у Західну Україну не як завойовники, а як визволителі наших братів українців і 

білорусів… ми звільнимо їх від поміщиків і капіталістів» [139, с. 55].  

Під час фактичної блокади міста Львова німецькими і радянськими 

військами 21 вересня 1939 р. було створено «Тимчасовий Український 

Допоміжний Комітет», який мав репрезентувати інтереси української громади 

міста. Головою комітету було обрано колишнього голову Державного 

Секретаріату ЗУНР, відомого політика, громадського діяча і адвоката Костя 

Левицького, а його заступником – колишнього віце-намісника Галичини 

періоду Австро-Угорщини та депутата польського парламенту Володимира 

Децикевича. Секретарем комітету було обрано головного редактора газети 

«Діло» Івана Німчука [162, с. 22]. Аналогічні органи створили також польська і 

єврейські громади міста. Після капітуляції польського гарнізону «Тимчасовий 

Український допоміжний комітет» було розпущено, а Івана Німчука та Костя 

Левицького арештовано та вивезено до Москви [162, с. 23].  

Вступ Червоної Армії на територію Західної України викликав 

неоднозначне ставлення у різних груп місцевого населення. Діапазон їхніх 

почуттів коливається від підтримки до повного несприйняття. Більшість 

поляків ставилася до приходу Червоної армії прохолодно, навіть вороже [309, 

с. 30]. Українці та євреї виявилися також малопідготованими до поворотів 

війни. Прихід Червоної армії підтримали насамперед незаможні верстви 

населення, для яких радянська пропаганда досить вміло використала гасла 

національного визволення та соціальної справедливості [309, с. 30–31]. Однак 

щире ставлення до Червоної армії, зовнішній ентузіазм багатьох жителів краю 

навряд чи можна ототожнювати з радянофільством, а швидше розцінювати як 

спонтанну реакцію на падіння польського режиму з його жорстокостями і 

зловживаннями, від яких найбільше страждали українці та євреї. Основна 
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частина української інтелігенції вичікувала, сподіваючись на мирне 

співіснування з новою владою, щоб зберегти свої кадри і засвідчити лояльність 

[162, с. 24-26].  

У радянський полон потрапило більше 230 тис. солдатів та офіцерів. 

Пізніше солдати були звільнені, а офіцери, жандарми, поліцаї, судді, державні 

службовці були відправлені у радянські концтабори [196, c. 50]. За наказом 

Й. Сталіна та інших членів Політбюро від 5 березня 1940 р. більше 22 тис. 

польських офіцерів, державних службовців розстріляли сталінські кати з НКВС 

у Катинському лісі під Смоленськом, в Козельському (Смоленська область 

Російської Федерації) та Осташівському (Тверська область Російської 

Федерації), Старобільському таборах (Луганська область), а також у в’язницях 

Києва, Харкова, Херсона та інших міст [34, с. 140–141]. Найвідомішим 

радянським катом, який взяв участь у розстрілі польських офіцерів був 

комендант Кремля Василій Блохін, який особисто вбивав щоночі 250 – 300 

в’язнів і, на думку науковців, убив десятки тисяч осіб [216, с. 117]. Йому було 

присвоєно звання генерал-майора. Помер він 1955 р. і похований у Москві. Про 

Василія Блохіна писав свідок його злочинів, начальник УНКВД по 

Калінінській області Дмитрій Токарев: «Ми пішли до кабінету і я побачив у 

нього шкіряну шапку, довгий коричневий фартух, шкіряні коричневі рукавиці 

вище ліктя. Я побачив ката. Весною 1940 р. під керівництвом і за особистої 

участі Блохіна було розстріляно 6 311 військовополонених поляків» [178].  

Наступний німецько-радянський договір «Про дружбу і кордон» було 

укладено 28 вересня 1939 р. У ньому також містився додатковий протокол, 

підписаний знову ж таки Молотовим і Ріббентропом [139, с. 50]. Під час 

підписання цього договору було оприлюднено спільну декларацію, в якій 

зазначено: «Після того, як Радянський Союз та Німецький Рейх сьогоднішнім 

підписанням договору розв’язали створені крахом Польської держави 

проблеми та створили цим міцний фундамент для тривалого миру в Східній 

Європі, що Англія та Франція несуть відповідальність за продовження війни і у 

випадку продовження війни, урядом Німеччини та Радянського Союзу слід 
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провести спільні консультації стосовно необхідних заходів» [87, с. 62]. На 

думку українського історика М. Швагуляка, так званий «визвольний похід 

Червоної Армії відповідав інтересам населення краю, яке упродовж століть 

вело наполегливу боротьбу проти національного і соціального поневолення» 

[245, с. 72].  

Декретом від 8 жовтня 1939 р. А. Гітлер інкорпорував (увів) до складу 

Третього Рейху землі на захід річки Вісли, а також Сілезію і Помор’я. На них 

утворено два адміністративні округи (Reichgau) – Край Варти та Ґданськ – 

Західна Пруссія [251, c. 504; 302, с. 359]. Округи поділялися на три менші 

адміністративні структури – дистрикти, а ті своєю чергою на міські і сільські 

повіти. Решта польських земель були об’єднані в підпорядковане Німеччині 

Польське генеральне губернаторство для окупованих польських земель. Воно 

було поділене на дистрикти Краків, Люблін, Варшава, Радом. Столицею 

Генерального губернаторства визначено місто Краків [55, арк. 7 – 9; 164, 

c. 557-569; 355, с. 384-386].  

На територіях, інкорпорованих до складу Третього Рейху, впродовж 

десяти років передбачалося провести повне очищення від місцевого населення, 

у тому числі внаслідок переселення поляків на схід [251, c. 591]. На польських 

землях ліквідовано польську адміністрацію та створено німецьку. Формально 

найвищим урядовцем у них (як і у всіх німецьких землях) вважали міністра 

внутрішніх справ (окрім фюрера). Крім нього, галузеве керівництво 

здійснювали відповідні міністри, а також імперський комісар зі зміцнення 

Німеччини, уповноважений з чотирирічного плану, головне управління «Схід», 

Рада міністрів для захисту імперії тощо [223, с. 279; 355 с. 384].  

Адміністрацію округів очолювали намісники, яких призначав А. Гітлер 

як керівник нацистської Німеччини. Намісник одночасно був керівником 

нацистської окружної партійної організації ˗ гауляйтером [251, c. 591]. 

Поєднання адміністративної та партійної влади в окрузі було дуже важливим 

для осіб, які обіймали посади окружних комісарів захисту імперії. У межах 

своїх повноважень вони видавали накази, інструкції, розпорядження, 
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призначали і звільняли окружних і повітових урядовців та ін. [51, арк. 7]. 

Намісником округу Ґданськ – Західна Пруссія призначили А. Фостера, Краю 

Варти – А. Гейсера. Адміністрацію дистриктів очолювали губернатори, а в 

містах і сільських повітах ˗ відповідно бургомістри і старости. Вони були 

також керівниками відповідних структур нацистської партії [251, с. 587].  

На польські землі поширювалася діяльність організації CC 

(Schutrstaffeln) охоронних загонів, державної таємної поліції, гестапо (Geheime 

Staatspolirei), поліції безпеки (Sipo-Sicherheitpolizei), кримінальної поліції 

(Kripo-Kriminalpolizei), спеціальної поліції (залізничної, дорожньої, водної, 

поштової). У доповнення до державної поліції була створена «Самооборона 

німецького населення», яку формували з місцевих німців [251, с. 588].  

Дія права, на підставі якого мали функціонувати німецькі органи 

адміністрації, суду й прокуратури, поліція, передбачала, що діяльність 

окупаційної влади на зайнятих територіях мала відповідати нормам 

міжнародного права. Найважливіші з них закріплювали IV Гаазька 

конференція 1907 р. [302, с. 358]. Згідно з цим окупаційна влада не була і не 

могла бути носієм суверенітету на зайнятих чужих територіях та не могла їх 

анексувати. Вона отримувала лише статус фактичного володільця цих земель і 

мала забезпечити громадський порядок, суспільне життя, дотримуючись 

попередніх джерел чинного права. За Гаазькою конвенцією органи окупаційної 

влади зобов’язувалися гарантувати життя і гідність місцевого населення, 

приватну власність тощо. Заборонялася конфіскація приватного майна, хоча 

дозволені були реквізиції на військові потреби [223, с. 281; 338, c. 485].  

Відповідно, норми Гаазької конвенції вважали окупаційну владу лише 

адміністратором і користувачем земель та майна, що належали іншій державі 

та її громадянам [204, c. 57].  

На основі декрету нацистського уряду від 8 жовтня 1939 р. на включених 

до Третього Рейху землях діяли попередні джерела права, але з умовою, що 

вони не могли суперечити інкорпорації цих територій до складу Німеччини. До 

цього законодавства належить польський кримінальний кодекс 1932 р., 
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польський кримінально-процесуальний кодекс 1928 р., польський цивільно-

процесуальний кодекс 1930 р., який набув чинності з 1933 р., та польський 

кодекс зобов’язань 1933 р. та інші [251, с. 419–421]. Але воно не стосувалося 

конституційного, військового та інших галузей права, які підтверджували 

існування Польської держави [338, c. 486].  

Населення приєднаних земель поділяли на декілька груп. Першу –

привілейовану, становили колишні польські громадяни німецької 

національності – «імперські німці» (Reichsdeutsch). Вони також отримали 

німецьке громадянство, зберігали свої майнові права. Другу групу складали 

особи, народжені у змішаних німецько-польських родинах. Вони могли 

отримувати німецьке громадянство з певними обмеженнями, які стосувалися 

зайняття посад в органах державної влади і місцевого самоврядування, поліції, 

прокуратури, судах та інших. До третьої групи належали особи польської 

національності, що отримували статус «піддані імперії». Їх дискримінували та 

обмежували у правах. До четвертої групи відносили євреїв і ромів (циган), які 

були позбавлені будь-яких прав [223, c. 282]. Аналогічні положення були 

перенесені на інші завойовані німецькими нацистами землі Європи. Майже 

відразу після окупації німецькими нацистами польських земель тут 

розпочалися політика репресій, депортації та терору щодо місцевого населення 

[310, c. 91-98; 299, с. 274].  

Після розгортання нових фронтів Другої cвітової війни, широкої 

мобілізації до німецької армії та нестачі в Німеччині кваліфікованої робочої 

сили, службовців, було виокремлено ще одну правову категорію людей-

фольксдойчів (Volksdeutsch), до яких належали особи, які мали домішки 

німецької крові [48, арк. 11]. До складу фольксдойчів було віднесено близько 3 

млн. осіб серед поляків, українців, росіян, литовців, латвійців, білорусів, 

естонців та інших [223, с. 200].  

На частині окупованих польських земель на основі декрету А. Гітлера від 

12. 10. 1939р. «Про адміністрацію окупованих польських земель» було 

утворено Польське генеральне губернаторство [302, c. 161]. У Польському 
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генеральному губернаторстві провадилась дискримінація та обмеження прав 

ненімецького населення. Панівне становище німців окрім законодавства 

Третього Рейху встановлювалось також нормативними актами Генерального 

губернаторства. Вони стосувалися освіти, транспорту, місця проживання, 

оплати праці, податків та ін. [343, c. 796].  

Територія губернаторства спочатку мала 96 тис. км2 з населенням 

близько 12 млн. осіб (серед яких близько 10 млн. поляків, 1,6 млн. євреїв і 

понад 500 тис. українців) [251, с. 585]. До його складу повністю увійшли 

Келецьке, Люблінське воєводства, більша частина Варшавського (зі столицею), 

Краківського, Лодзинського воєводств та частина колишнього Львівського 

воєводства. Після початку німецько-радянської війни до Польського 

генерального губернаторства увійшли землі Галичини (Львівська, 

Тернопільська, Станіславська (Івано-Франківська) і Дрогобицька області 

УРСР) і його територія зросла до 145 тис. км², а населення збільшилося на 5 

млн. осіб (із них понад 4 млн. українці) [299, с. 358; 346, c. 371]. Керівництво 

нацистської Німеччини використовувало матеріальні та людські ресурси 

земель, які були включені до Польського генерального губернаторства, для їх 

жорстокої експлуатації в інтересах Третього Рейху [347, с. 696.] 

Керівником адміністрації губернаторства став Ганс Франк, який був 

відповідальний і підзвітний лідеру нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру. 

[334, А-100]. У 1933-1934 рр. Г.Франк виконував обов’язки міністра юстиції 

Третього Рейху, став ініціатором створення та першим керівником Академії 

німецького права у Берліні. У Генеральному губернаторстві Гансу Франку 

належала уся повнота адміністративної, судової та поліцейської влади. 

Водночас він був уповноваженим зі справ чотирирічного плану Третього Рейху 

на території Генерального губернаторства, комісар зі справ оборони держави, 

керівник (фюрер) місцевої організації нацистської партії [55, арк. 7; 306, c. 60]. 

Резиденція Ганса Франка знаходилась у королівському замку «Вавель» у 

Кракові [347, с. 696]. 
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При Генеральному губернаторстві як виконавчий і дорадчий орган 

існував уряд Генерального губернаторства, очолюваний держсекретарем, який 

мав штатного заступника. Обох урядовців призначав генеральний губернатор 

та затверджував канцлер Третього Рейху [48, арк. 7]. До складу уряду, який 

налічував близько 50 осіб, входили також начальник служби поліції (в тому 

числі поліції порядку, кримінальної поліції безпеки), комісар Емісійного банку, 

голова Крайової контрольної палати та керівники всіх відділів управління [223, 

с. 285].  

Уряд поділяли на державний секретаріат (координаційний, загальний 

орган) і головні відділи адміністрації внутрішніх справ, фінансів, юстиції, 

економіки, праці, продовольства, пропаганди, будівництва, зв’язку, сільського 

господарства, науки й освіти, релігії, залізниці, пошти. При генеральному 

губернаторі перебували представники різних центральних органів влади [55, 

арк. 7; 48, арк. 7-8].  

Дистрикти очолювали начальники (з 1941 р. – губернатори), яких 

призначав генеральний губернатор та затверджував канцлер Третього Рейху. 

Вони підпорядковувалися генеральному губернатору і несли перед ним 

персональну відповідальність за стан справ у дистриктах [223, с. 285].  

Кожному губернатору підпорядковувався відповідний апарат управління, 

який дублював апарат управління генерал-губернаторства, але у дещо 

зменшеному варіанті  

Дистрикти поділялися на окружні староства, які очолювали старости. 

Старост призначав генеральний губернатор за поданням губернатора 

дистрикту [55, арк. 8].  

На окупованих гітлерівською Німеччиною землях збереглися органи 

місцевого самоврядування, які очолювали бургомістри у містах, війти у 

сільських територіальних громадах та солтиси у селах. На відміну від 

місцевого самоврядування у період Речі Посполитої у часи німецької окупації 

бургомістрів, війтів і солтисів призначав та звільняв губернатор дистрикту за 

поданням повітового старости [55, арк. 8]. Бургомістрами і війтами, як правило, 



53 
 

 

були німці або фольксдойчі, солтисами˗поляки та українці. Мовою управління 

у всіх дистриктах була німецька, частково польська. У населених пунктах, де 

українці становили більше 20 % населення, могла використовуватись 

українська [223, с. 286].  

На території Генерального губернаторства функціонувала надзвичайно 

розгалужена мережа поліційних органів та органів безпеки. Нею керували 

відповідно начальник поліції та начальник служби СС у структурі поліції 

порядку (Ordnungspolizei), діяла (але вже на службі в німців) так звана 

гранатова поліція (синя, за кольором мундиру). Тут була створена (раніше, 

тобто за Польщі, її не існувало) й українська поліція. Загалом, на думку 

професора Бориса Тищика, в апараті Генерального губернаторства працювало 

близько 260 тис. поляків [223, с. 286].  

Правовою основою для діяльності німецьких окупаційних органів влади 

на польських землях були декрети нацистського диктатора і канцлера Третього 

Рейху Адольфа Гітлера про адміністрацію окупованих земель від 12 жовтня 

1939 р. які набули чинності від 26 жовтня 1939 р. У § 5 вищезгаданого декрету 

вказувалось, що для ефективного управління окупованими територіями 

доцільно використовувати нормативно-правові акти у формі декретів. Їх могли 

видавати Рада Міністрів Третього Рейху, керівник управління по підготовці 

чотирьохрічного плану розвитку Третього Рейху. Генеральний губернатор Ганс 

Франс виконував також функцію керівника чотирьохрічного плану розвитку 

Третього Рейху на території Польського генерального губернаторства [338, с 

485]. Під час війни Рада Міністрів до оборони Третього Рейху видала тільки 

два розпорядження, що стосувалося Польського генерального губернаторства, 

Ганс Франк у якості керівника чотирьох річного плану розвитку Третього 

Рейху. Усі інші розпорядження, декрети, відозви та ін. видавались Гансом 

Франком, як генеральним губернатором [338, с. 485].  

У структурі уряду Генерального губернаторства існував нормотворчий 

відділ, який очолював юрист доктор Альберт Вег. З 12 жовтня 1941 р. 

офіційним друкованим органом для публікації нормативно–правових актів стає 
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«Dziennik Rozporzadzen dla orupowanych polskich obszarow» (Щоденник 

розпоряджень для окупованих польських земель). З 1 вересня 1940 р. він 

отримує назву «Dziennik Rozporzadzen dla Cеneralnego gubernatorstwa 

«Щоденник розпоряджень для генерального губернаторства [335, с. 378]. Крім 

розпоряджень у них друкувались інші нормативні акти окупаційних органів 

влади Польського генерального губернаторства та дистриктів, що входили до 

його складу накази, декрети, ординації, розпорядження, виконавчі 

розпорядження, офіційні оголошення та ін. [338, с. 485; 347, с. 699-700].  

У дистрикті Галичина на вересень 1942 р. проживало 4 млн. 528 тис. осіб, 

з яких 3 млн. 247 тис. українців, 955 тис. поляків, 278 тис. євреїв та ін. [167, с. 

25; 253, c. 105]. Упродовж 1942–1943 рр. населення дистрикту Галичина 

зменшилося більше ніж на 327 тис. осіб. Основні посади в дистрикті Галичина 

обіймали німці. У зв’язку з відсутністю достатньої кількості німців до роботи 

залучали місцеве населення у суді, залізничному транспорті, лісовому 

господарстві, пошті. На залізниці німці обійняли лише 8% посад [167, с. 26].  

 

2.2. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР та СРСР 

Після вступу Червоної Армії на західноукраїнські землі у вересні 1939 р. 

командування військ Українського фронту звернулося до населення краю з 

пропозицією створення тимчасових управлінь у містах, а у селах і повітах – 

селянських комітетів [226, с. 70–72]. Для агітації у Західну Україну було 

скеровано 2 тис. комуністів, ще до закінчення військових дій. 28 вересня 1939 

р. начальник головного політичного управління Червоної армії Л. Мехліс 

звернувся до Й. Сталіна і К. Ворошилова з пропозицією затверджувати смертні 

вироки трибуналів Білоруського та Українського фронтів у контрреволюційних 

справах цивільних осіб і військовослужбовців колишньої польської армії. З 

жовтня 1939 р. політбюро затвердило дану пропозицію [131, с. 444]. Долю 

західноукраїнських земель було вирішено 4 вересня та 3 жовтня 1939 р. на 

засіданні Політбюро ЦК ВКП(б) під головуванням Й. Сталіна [25, арк. 10]. У 

протоколі засідання чітко вказано – скликати Народні Збори, які повинні 
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вирішити, чи буде влада «радянською чи буржуазною». Декларацію Народних 

Зборів доручено опрацювати М. Хрущову, який безпосередньо перебував у 

Львові й відвідав зайнятий Перемишль, який був поділений по річці Сян на 

радянський та німецький [122, с. 16]. У ті ж дні його дружина Ніна Петрівна 

відвідувала батьків на Холмщині, з якими не бачилися з 1919 р. На думку 

українських науковців М. Литвина і К. Науменка, це спонукало Хрущова у 

1944 р. неодноразово звертатися до Сталіна з проханням створити Холмську та 

Брестську області у складі УРСР, де більшість населення складали українці, 

але отримав відмову [139, с. 52]. Політбюро ЦК ВКП(б) доручило Л. Берії та Л. 

Мехлісу підготувати пропозицію щодо військовополонених поляків і біженців. 

Для військовополонених були утворені концтабори та спецпоселення, а 60 тис. 

біженців з Польщі пропонували повернутися назад. Німці відмовилися 

приймати таку велику кількість біженців і начальник штабу Українського 

фронту генерал М. Ватутін наказав відправити їх у внутрішні райони СРСР 

[139, с. 52].  

У західноукраїнських воєводствах 3 жовтня 1939 р. було затверджено 

тимчасові управління у складі чотирьох осіб – по двоє від Червоної армії та по 

одному від НКВС і тимчасового управління з воєводських центрів, у Львові, 

Станіславі, Тернополі і Луцьку [130, с. 45]. Львівське обласне тимчасове 

управління звернулося у жовтні 1939 р. до Станіславського, Тернопільського 

та Луцького управлінь про створення комітету для організації виборів до 

Українських Народних Зборів Західної України, які б у законодавчому порядку 

вирішили питання про суспільний і державний лад краю [130, с. 45]. Звернення 

підписав командуючий Українським фронтом, майбутній маршал Радянського 

Союзу Семен Тимошенко. На допомогу місцевим компартійним агітаторам зі 

Східної України та Росії було залучено більше сорока тисяч агітаторів, які 

становили 77 % їх загального складу. Процес висунення і реєстрації кандидатів 

був проведений у рекордно стислі строки з 14 по 17 жовтня, що, на думку 

професора Володимира Макарчука, мало на меті усунути від виборчого 

процесу некомуністичні та пропольські політичні сили [146, с. 124].  
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Для встановлення нового порядку вслід за військами у міста та містечка 

краю прибували уповноважені. ЦК КП(б)У скерував їх для ліквідації старих 

польських органів влади. Надісланим партійним керівникам належала вся 

повнота влади. Радянські «уповноважені» чітко дотримувалися визначених у 

Москві способів і форми переходу до нового суспільного ладу. У наказі 

командувача Українського фронту «Про першочергові заходи на зайнятих 

територіях» чільне місце відводилось формуванню у містах тимчасових 

управлінь, а в селах – селянських комітетів із представників незаможників і 

середняків [122, с. 14].  

Склад тимчасових управлінь ретельно підбирали і призначали. До них 

входили партійні працівники різних державних установ, які були скеровані зі 

східних областей УРСР. До 2 жовтня 1939 р. ЦК КП(б)У надіслали для роботи 

240 партійних працівників різного рівня [122, с. 15]. До 5 жовтня 1939 р. зі 

складу Українського фронту було терміново демобілізовано ще тисячу 

комуністів і 500 комсомольців, та мобілізовано ще дві тисячі комуністів. Саме 

вони зайняли керівні посади в тимчасових управліннях [135, с. 443]. За своєю 

структурою та функціями тимчасові управління мало чим відрізнялися від 

традиційних радянських органів влади. Для керівництва різними сферами 

життя було створено відповідні відділи промисловості, транспорту, торгівлі, 

освіти тощо [122, с. 15]. Упродовж короткого часу свого функціонування до 

кінця грудня 1939 р. тимчасові органи влади робили все, щоб переконати 

населення у перевагах нового устрою [108, c. 220-221].  

Основну роботу з підготовки проведення виборів до Народних зборів 

Західної України виконали військові частини Червоної армії, які перебували на 

території Західної України. Вибори мали відбутися на підставі «Положення 

про вибори до Українських Народних Зборів Західної України». В його основу 

було покладено принципи загального, прямого виборчого права при таємному 

голосуванні. Активним і пасивним виборчим правом користувалися всі 

громадяни, що досягли 18-річного віку, незалежно від расової і національної 

належності, віросповідання, статі, освітнього і майнового цензу, соціального 
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становища, осілості та ін. [130, с. 46].  

Положення про вибори допускало можливість вносити до списку 

голосуючих не тільки тих, хто постійно проживав на території Західної 

України, а й тих, хто мешкав там тимчасово. А це давало змогу бути учасником 

виборчого процесу – обирати і бути обраним – усім тим, хто був відряджений 

ЦК КП(б)У на роботу в Галичину і Волинь, тобто людей, котрі були на той час 

громадянами іншої держави. Встановлено було і виборчу норму: один депутат 

від 5 тис. виборців [17, с. 33–34].  

Було утворено 1 495 виборчих округів, обрано фактично – 1 484 

депутатів, серед яких було 28 % – робітників, 52 % – селян, 18 % представників 

інтелігенції [155, с. 195]. За офіційними даними у виборах взяли участь 92,83 % 

тих, хто мав право голосу. За національною належністю депутатами Народних 

зборів Західної України стали 1 369 українців, що становили 92,37 % їхнього 

складу, 61 єврей – 4,12 % складу та 44 поляки – 2,97 % складу. Окрім того, 

було обрано 8 росіян. Не менше 96 були громадянами СРСР [42, арк. 209]. 

Серед делегатів Народних зборів Західної України з вищою освітою було – 5,2 

%, початковою – 72,6 %, а неписьменних – 16 % [122, с. 18]. Вибори до 

Народних зборів Західної України, попри відвертий терор радянських 

репресивних органів, наявність значної кількості війська, проходили у гострій 

політичній боротьбі. Особливо відчувалася діяльність організації Українських 

Націоналістів. Її учасники поширювали антирадянські листівки, вивішували 

національні прапори, розігнали у деяких селах виборчі комісії. Були 

зафіксовані факти вбивства агітаторів, підпали будівель кандидатів у депутати 

та ін. [211, с. 411–414]. Не з’явилися на дільницях або голосували проти понад 

700 тис. осіб. Офіційні результати голосування викликають сумніви і їх можна 

охарактеризувати як явно завищені порівняно з реальними настроями виборців. 

Зокрема, поляки, які болісно переживали вересневу катастрофу і розгром своєї 

національної держави, за дуже рідкісним винятком ставилися негативно до 

перспективи долучення Західної України до складу СРСР [122, с. 20].  
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Пропольська агітація була на виборчих зборах студентів у Львівському 

політехнічному інституті, серед львівських трамвайників, робітників 

львівського пивзаводу та ін. Польські листівки антирадянського змісту були 

виявлені у костелі в місті Долина Станіславського воєводства. У Луцьку та 

інших містах фіксувались диверсійні акти Організації Українських 

Націоналістів [146, с. 124]. Завищені дані були підсумком як застосування 

певних форм тиску на виборців, так і підтасуванням голосів під час їхнього 

підрахунку.  

Серед обраних депутатів Народних зборів Західної України більшість 

становили робітники і селяни. Було обрано також 270 інтелігентів, серед яких 

письменник С. Тудор, композитор В. Барвінський, лікарі М. Панчишин, Р. 

Мороз, вчителі С. Дзюба, М. Ступицька, В. Родан, П. Франко та ін. [47, арк. 

210].  

Народні Збори Західної України розпочали свою роботу 26 жовтня 

1939 р. у приміщенні Львівського оперного театру в урочистій обстановці. 

Було затверджено порядок денний: 1) Про державну владу в Західній Україні; 

2) Про входження Західної України до складу УРСР; 3) Про конфіскацію 

поміщицьких земель; 4) Про націоналізацію банків і великої промисловості 

[146, с. 126]. 27 жовтня Народні збори Західної України затвердили 

Декларацію, у якій вказувалося, «що влада у Західній Україні належить 

трудящим міста і села в особі Рад депутатів трудящих», та Декларацію «Про 

входження Західної України до складу УРСР» [155, с. 195]. Наступного дня 28 

жовтня 1939 р. було прийнято Декларацію «Про конфіскацію земель 

поміщицьких, монастирських та великих урядовців» та Декларацію «Про 

націоналізацію банків та великої промисловості». «Віднині всі цінності банків, 

усі великі фабрики, заводи, всі копальні та залізниці оголошено всенародним 

добром, тобто державною власністю» [146, с. 128–130].  

31 жовтня 1939 р. повноважна делегація, обрана Народними Зборами 

Західної України у кількості 63 осіб, прибула до Москви, де була скликана 

позачергова П’ята Сесія Верховної Ради СРСР [40, арк. 4-6]. Першого 
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листопада було оголошено заяву Повноважної комісії Народних Зборів 

Західної України «Про включення Західної України до складу СРСР».  

Заяву зачитував відомий львівський лікар Мар’ян Панчишин. (Після 

створення 30 червня 1941 р. уряду Ярослава Стецька, Мар’ян Панчишин 

обійняв посаду міністра охорони здоров’я). Згодом було прийнято Закон «Про 

включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік з возз’єднанням її з Українською Радянською Соціалістичною 

Республікою» та надіслано доручення Президії Верховної Ради про 

призначення дня виборів депутатів до Верховної Ради СРСР від Західної 

України. Запропоновано Верховній Раді Української Радянської Соціалістичної 

Республіки прийняти Західну Україну до складу УРСР [40, арк. 5]. Також 

згідно з формальними нормами, дотримання яких було передбачено 

сталінською конституцією 1936 р., Верховна Рада СРСР звернулася з 

проханням до Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної 

Республіки подати на розгляд Верховної Ради СРСР проект розмежування 

районів і областей між УРСР та Білоруською Радянською Соціалістичною 

Республікою на позачерговій третій сесії Верховної Ради [146, с. 130].  

14 листопада 1939 р. на позачерговій Третій сесії Верховної Ради УРСР, 

що відбулася 13 – 15 листопада 1939 р. у Києві, було прийнято Закон «Про 

включення Західної України до складу УРСР» [155, с. 195]. Заяву-прохання від 

імені Народних зборів Західної України зачитував син Івана Франка Петро. На 

основі указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939 р. «Про 

утворення Волинської, Дрогобицької, Львівської, Рівненської, Станіславської 

та Тернопільської областей у складі УРСР» було утворено шість 

західноукраїнських областей [130, с. 48]. Після утворення обласних, міських, 

районних і сільських рад з’явилися нові органи влади. У Львові керівником 

відділу охорони здоров’я, незважаючи на відмову, було призначено професора 

Мар’яна Панчишина, який запросив на роботу багатьох нових працівників [61, 

арк. 24]. На думку галицького адвоката Костя Паньківського, запрошення на 



60 
 

 

роботу в аптекоуправління врятувало його від репресій, які торкнулися значної 

частини адвокатів [61, арк. 24; 172, с. 20].  

У західній літературі про вибори до Народних Зборів Західної України та 

їх проведення зазначено: «Поза питаннями, що методи радянських 

окупаційних властей не допускали жодного виразу волі частини населення. 

Виборчі комісії були нашпиговані представниками російських владних 

структур і співробітників таємної поліції, голосування було пов’язане з 

видачею бюлетенів, які містили ім’я лише одного кандидата і усі ці маневри 

були здійснені під прикриттям багнетів окупаційних збройних сил. Це не були 

жодним чином, ані демократичні вибори, ані безсторонній плебісцит. Але є усі 

причини повірити у те, що якби голосування було проведено, чисто остаточні 

підсумки плебісциту навряд чи віддали б перевагу польському суверенітету, за 

винятком таких міст, як Львів і прилеглих населених пунктів, де була чисто 

польська більшість» [146, с. 131]. Входження Західної України до складу УРСР 

також підтримало єврейське населення західноукраїнських земель. Польське 

населення у своїй більшості сприйняло це рішення негативно. Незважаючи на 

неоднозначну оцінку скликання Народних Зборів Західної України позитивним 

результатом їхньої роботи стала реалізація споконвічних прагнень 

українського народу жити в одній державі. Переважна більшість сучасних 

українських істориків уважає, що основною подією стала не діяльність 

Народних зборів Західної України, а акт Злуки ЗУНР і УНР від 22 січня 1919 р. 

[155, с. 195]. Жодна з політичних сил українського антикомуністичного табору 

жодного разу не ставила під сумнів історичну закономірність об’єднання усіх 

українських земель у єдиній державі. Ідею окремого державного утворення 

західних українців на зразок нової ЗУНР після вересня 1939 р. ніколи навіть не 

розглядали в українських політичних колах [146, с. 131]. Своєю чергою сучасні 

російські історики також критикують пакт Молотова-Ріббентропа. Так, 

академік А. Чубарян зазначив, що підписання пакту Молотова-Ріббентропа 

надало Радянському Союзу можливість майже упродовж двох років уникнути 

війну і зустріти війська агресора значно західніше від своїх кордонів. Але це 
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затримало ворога всього на кілька днів і не врятувало СРСР від тяжких 

поразок. Порушення норм міжнародного права і фактичний, хоча 

короткостроковий союз з нацистською Німеччиною, нанесли Радянському 

Союзу великої моральної шкоди. Радянський Союз повернув собі території, що 

раніше належали Росії, а також Північну Буковину, яка до складу Росії ніколи 

не входила, але ці здобутки виявилися нетривкими. Насильницькі методи їх 

приєднання і наступна насильницька «радянізація» викликали у населення 

сильне незадоволення, яке стало однією з причин розпаду СРСР. Як показали 

наступні події – тактичні успіхи обернулися стратегічними прорахунками [244, 

с. 309]. Доцільно погодитись із професором Львівського національного 

університету імені Івана Франка К. Кондратюком, що приєднання Західної 

України до складу Радянського Союзу означало фактичне об’єднання двох 

найбільших частин української нації, відокремлених раніше одна від одної 

державними кордонами. Було зроблено важливий крок до єдності всіх 

українських земель. Нарешті ідею злуки втілено у життя. У цьому історичному 

акті примхливо переплелися віковічні прагнення українського народу з 

реаліями політики європейських держав напередодні та на початку Другої 

світової війни. Зрозуміло, що настрої, сподівання, виборча поведінка населення 

Західної України були лише тлом, на якому відбувалася інкорпорація регіону 

до СРСР. Кремлівському керівництву зовсім не йшлося про національні 

інтереси українського народу, а насамперед про поліпшення геополітичної 

ситуації своєї держави [122, с. 24].  

Отже, упродовж 1939–1941 років західноукраїнські землі зазнали 

примусової інтеграції до радянської державної та суспільної систем. Водночас 

низка внутрішніх чинників, таких як нерівноправне економічне становище 

краю та національне нерівноправ’я, безперечно сприяла радянізації, надала їй 

специфічного характеру, далекого від сценарію звичайної окупації, залучила до 

цього процесу частину місцевого населення.  

Після приходу у Західну Україну Червоної армії було заборонено 

діяльність політичних партій та громадських організацій, розпочалися арешти 
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керівників партій і громадських організацій, відбувалося запровадження чинної 

в СРСР моделі влади. Стержнем політичної системи в СРСР була ВКП(б) і її 

філія в Україні – КП(б)У. Всі інші структури, в тім числі й Ради, виступали 

прикриттям для пануючої комуністичної партії [122, с. 25]. Для встановлення 

своєї влади вже 1 жовтня 1939 р. ЦК ВКП(б) прийняв постанову про створення 

комуністичних організацій у Західній Україні і Західній Білорусії. На її основі 

на західноукраїнських землях передбачалося створювати обкоми, міськкоми і 

райкоми комуністичної партії, їм підпорядковувалися партійні осередки на 

промислових підприємствах, в установах, організаціях. 27 листопада 1939 р. 

ще до утворення областей на території Західної України ЦК КП(б)У затвердив 

склад шести обкомів Західної України, до складу яких входили винятково 

вихідці зі східноукраїнських областей [122, с. 26]. Першим секретарем 

Львівського обкому партії було призначено А. Грещука, який до призначення 

працював першим секретарем Київського сільського райкому КП(б)У, М. 

Мацько – другий секретар обкому, до призначення працював заступником 

завідувача оргструктурного відділу ЦК ВК(б)У; С. Давиденко – третій секретар 

обкому, секретар Миколаївського обкому КП(б)У та ін. [122, с. 26]. Наприкінці 

1939 – на початку 1940 років ЦК КП(б)У прийняв рішення про набір 495 

працівників для заміщення посад перших, других і третіх секретарів райкомів 

партії у західних областях України, 1215 комуністів і комсомольців 

інструкторами та пропагандистами партійних комітетів. Упродовж 1940 р. на 

партійну роботу було скеровано ще 3 845 осіб. Серед працівників, зайнятих на 

відповідальних роботах у партійних, радянських та інших органах управління, 

переважали малокомпетентні особи, освіта яких звичайно не перевищувала 

рівня середньої школи [122, с. 27]. Тільки у Львівську область у грудні 1939 р. 

приїхали 564 комсомольські працівники [50, арк. 30]. Уже наприкінці 1940 р. 

на обліку у Львівській області перебувало більше 8 тис. комсомольців, які 

працювали у різних галузях суспільного життя [50, арк. 30–32]. Ці керівники не 

зважали на інтереси місцевого населення і відзначалися грубістю, пихатістю, 
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зверхністю та зарозумілістю. Вони контролювали діяльність органів державної 

влади та місцевого самоврядування, профспілок та ін.  

Указом Президії ВР УРСР від 4 грудня 1939 р. було повністю скасовано 

старий поділ на повіти і волості й утворено райони. Всього в західних областях 

УРСР було створено 202 сільські райони і крім того у Львові – чотири міські 

райони. Адміністративно-територіальний поділ завершено в кінці січня – на 

початку лютого 1940 р. Всього було організовано 83 міські ради, 199 районних 

рад, 89 селищних рад та 4 944 сільські ради [130, с. 48] 

9 грудня 1939 р. Президія ВР УРСР затвердила склад облвиконкомів усіх 

західних областей УРСР (Львівської, Тернопільської, Рівненської, Волинської, 

Станіславської (Івано-Франківської), Дрогобицької, а останні затвердили склад 

низових органів влади й управління. У середині грудня 1940 р. вперше було 

призначено вибори до місцевих рад депутатів трудящих західних областей 

УРСР. Від 27 грудня 1940 р. до 8 січня 1941 р. було проведено перші сесії усіх 

місцевих рад на західноукраїнських землях [130, с. 48].  

Облвиконкоми затверджували в складі голови, заступника голови 

секретаря і семи–восьми членів. У західних областях України до складу 

обласних, міських та районних комітетів Рад входили перші або другі секретарі 

відповідних комітетів комуністичної партії. Облвиконкоми відповідно 

затверджували районні та міські виконавчі комітети у складі голови, 

заступника голови, секретаря і 10–16 членів. Фактично виконавчі комітети Рад 

були утворені за рік до проведення наприкінці 1940 р. виборів депутатів 

місцевих рад [122, с. 31]. Цей факт свідчив, що у радянській моделі влади 

формування органів влади не залежало від виборів. На початку 1940 р. у складі 

виконкомів районних і міських рад було утворено відділи комунального 

господарства, торгівлі, фінансів, освіти, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення та ін. Після утворення виконкомів були ліквідовані тимчасові 

управління, утворені у вересні – жовтні 1939 р. [122, с. 31–32].  

Керівні посади у місцевих радах та їх виконавчих органах майже 

повністю зайняли особи, скеровані на роботу зі східних областей України. 
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Місцеві кадри займали другорядні посади. У Львівській області лише 9 осіб з-

поміж місцевого населення було призначено на посади заступників голови 

райвиконкомів і 67 – на посади завідувачів відділів райвиконкомів. Своєю 

чергою у виконкомах сільських рад посади голів і секретарів обіймали місцеві 

мешканці [49, арк. 25]. 8 січня 1940 р. було проведено перші сесії обласних, 

районних, міських, районних рад у місті Львові, сільських рад.  

У березні 1940 р. в західних областях України проведено вибори до 

Верховної Ради СРСР і Верховної Ради УРСР. Вибори було проведено за 

радянською моделлю виборів, за рішенням партійних органів визначали 

кандидата у депутати і вже на безальтернативній основі виборці формально 

голосували. Ця модель виборів не відповідала вимогам до виборів, які 

проводили у демократичних країнах Європи та світу.  

До Верховної Ради СРСР було обрано 33 депутатів, а до Верховної Ради 

УРСР – 80 депутатів. Депутати Верховної Ради СРСР і УРСР переважно 

виконували декларативні функції та затверджували попередньо підготовані 

рішення. Окремі депутати Верховної Ради СРСР і УРСР, ризикуючи кар’єрою, 

а в більшості випадків своїм життям, пробували допомагати незаконно 

засудженим та репресованим особам [122, с. 33]. Статус депутата Верховної 

Ради СРСР і Верховної Ради УРСР у часи функціонування тоталітарного 

сталінського режиму надавав можливість певною мірою допомагати особам, 

яким загрожували репресії. Так, Кирило Студинський, будучи депутатом 

Верховної Ради СРСР, допомагав багатьом українцям уникнути арешту або 

пом’якшити покарання. «Кирило Студинський, – як писав Кость Паньківський, 

– показав себе правдивим оборонцем усіх загрожених і потерпілих, що не 

боявся виступати в захист покривджених і потерпілих, перед самим Сталіним. 

Його кабінет в Академії Наук став прибіжищем усім, кому грозило нещастя. 

Багато людей тих, що завдяки його заходам дістали паспорти або уникнули 

арешту й вивезення – завдячують йому своїм життям» [172, с. 27].  

Радянська влада, на відміну від польської, проводила політику 

українізації. На початку 1941 р. у західних областях України – Львівській, 
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Дрогобицькій, Тернопільській, Станіславській, Волинській і Рівненській – 

функціонувало 7 016 шкіл, абсолютна більшість із яких були з українською 

мовою навчання.  

Всі школи західних областей України з січня 1940 р. перейшли на 

навчальні плани, програми та підручники радянської школи. На відміну від 

автономії вищих навчальних закладів, які існували у період Речі Посполитої, 

було скасовано вибори ректорів. Ректорів вищих навчальних закладів та 

директорів технікумів призначав наркомат освіти УРСР. Ректором Львівського 

університету імені Івана Франка було призначено М. Марченка, який працював 

старшим науковим співробітників в Інституті історії Академії наук УРСР [147, 

с. 81]. Михайло Марченко як ректор попереджав про загрозу арешту 

університетських викладачів та рятував заборонені українські книжки, потай 

вивозячи їх до Києва. За «надмірне українофільство» М. Марченка та ректора 

Львівського ветеринарного інституту Івана Чинченка було звільнено з посад 

[123, с. 249]. Онук М. Марченка В. Марченко у 70 – 80 роках ХХ століття став 

відомим українським дисидентом.  

У всіх вищих навчальних закладах було створено кафедри марксизму-

ленінізму, де їм відводили пріоритетну роль. На основі «саморозпущеного» 

Наукового товариства імені Т. Шевченка у січні 1940 р. у Львові створено 

філіали київських академічних інститутів: економіки, історії УРСР, археології, 

української літератури, мовознавства, фольклору та етнографії [123, с. 240–

245].  

Важливу роль у становленні радянського режиму на західноукраїнських 

землях відігравали суди, прокуратура, органи юстиції НКВС. Наприкінці 

листопада 1939 р. на засіданні Політбюро ЦК КП(б)У затвердило начальників 

обласних управлінь юстиції, голів обласних судів і прокурорів областей [42, 

арк. 19]. Суддями та головами обласних суддів призначали винятково осіб, що 

прибули зі східних областей України. До складу Львівського обласного суду 

входив голова, двоє його заступників, 10 членів обласного суду та 

допоміжного апарату суду [42, арк. 19–20]. До складу Тернопільського 



66 
 

 

обласного суду входив голова, два заступники голови суду та 8 суддів [157, 

с. 31].  

Склад обласних судів був значно меншим за штатом від апеляційних 

судів Львівського, Станіславського та Тернопільського воєводств Речі 

Посполитої. Після утворення обласних судів було утворено народні суди [12, с. 

545] У Львівській області було створено 79 судів, Дрогобицькій – 70, 

Станіславській – 69, Тернопільській – 57 судів [157, с. 32–33 ]. Суддями судів 

західних областей УРСР були призначені за рішенням державних органів, а 

фактично партійних лише особи зі східних областей УРСР. Участь народних 

засідателів у процесі судочинства була формальною, а якість розгляду 

кримінальних і цивільних справ була низькою. Судді і прокурори нерідко 

вдавалися до зловживань, грубо нехтували законодавством. Партійні органи 

грубо втручалися у розгляд конкретних справ. Більшість із цих суддів 

закінчували короткострокові суддівські курси, водночас юристи, які 

закінчували Львівський, Краківський та інші польські та європейські 

університети, могли в окремих випадках претендувати на посаду адвоката або 

нотаріуса. Суддів і прокурорів переслідували, вони зазнавали репресій. 

Адвокати, як і інші особи, перебували під повним контролем партійних та 

репресивних органів [172, с. 23]. Так, вже після війни у 1946р. з 1240 суддів 

УРСР юридичну освіту мали лише 61 особа, 303 – середню освіту, 618 – 

закінчили короткострокові курси, а 228 зовсім не мали юридичної освіти [220, 

с. 428]. 

Своєю чергою партійний контроль, нагляд спецслужб та діюча практика 

радянського судочинства унеможливили адвокатів у повному обсязі 

виконувати свої професійні обов’язки.  

Окрім судів загальної юрисдикції, на західноукраїнських землях були 

утворені спеціальні суди, до яких належали військові трибунали та лінійні суди 

залізничного та водного транспорту. Основну роль у репресіях виконували 

спеціальні суди, так звані двійки, трійки та особливі наради. До юрисдикції 

військових трибуналів належали справи щодо працівників правоохоронних 
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органів колишньої Речі Посполитої, суддів, офіцерів, керівництва політичних 

партій, учасників польських і українських підпільних антирадянських 

організацій, спекулянтів та ін. У цих справах військові трибунали виносили 

найсуворіші вироки. Наприкінці вересня 1939 р. військові трибунали 

Українського фронту засудили 64 особи, з яких 30 були польськими офіцерами 

і поліцейськими. З цих засуджених осіб – 23 розстріляли [138 с. 83–84].  

Уже в жовтні 1939 р. на приєднаних до СРСР землях розпочалися 

репресії проти мирного населення, масовими вони стали у 1940-1941 роках. 

Правовою підставою для їх проведення був таємний наказ НКВС СРСР від 11 

жовтня 1939 р., доповнений докладною інструкцією про депортацію 12 

категорій населення зі західних теренів Радянського Союзу. Ці категорії 

населення визнано потенційними ворогами радянської влади (колишні 

державні службовці, військовослужбовці польської армії, члени політичних 

партій (некомуністичних), політичних і громадських організацій, політичні 

емігранти, священики, осадники-колоністи, капіталісти (підприємці, поміщики 

та ін. ). Разом із ними виселяли членів їхніх сімей – дружин, дітей, батьків та 

ін. [223, с. 294].  

Утворення нового радянського режиму супроводжувалося масовими 

репресіями, насамперед державних службовців, працівників органів місцевого 

самоврядування, поліції, військових, підприємців, лісівників, педагогів та ін. У 

період з вересня 1939 р. по грудень 1940 р. у доповідній записці народного 

комісара внутрішніх справ СРСР Л. Берії вказувалось, що було заарештовано 

407 000 осіб, виселено в Казахстан і східні регіони РФРСР – 275 784 особи. 

Також повідомлялося, що у західних областях України ліквідовано 159 

польських і українських організацій за участі 6 750 осіб і 128 «бандитських 

груп» чисельністю – 876 осіб [135, с. 444]. Керівник НКВС УРСР І. Сєров 

доповідав Л. Берїї, що до 1 жовтня 1939 р. в західних областях арештовано 3 

914 осіб, у тому числі колишніх жандармів, поліцаїв, офіційних і секретних 

агентів поліції та розвідки – 2 539 осіб, поміщиків, крупної буржуазії – 293 

особи, офіцерів польської армії та осадників – 381 особу, керівників 
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контрреволюційних партій УНДО, ОУН та інших – 144 особи, петлюрівців, 

учасників бандформувань – 74 особи, інших – 483 особи [196, с. 213].  

На західноукраїнських землях також проводили показові процеси. 

Найвідомішим із них був процес у Дрогобичі 11–13 травня 1941 р., де засудили 

39 студентів та інших представників української молоді за їх належність до 

ОУН і підготовку збройного повстання з метою утворення незалежної 

Української держави. Військовий трибунал засудив 22 учасників до смертної 

кари, а інших до 15 і 10 років позбавлення волі у сталінських концтаборах [242, 

с. 50 ]. У січні 1941 р. у Львові відбувся відомий процес над членами ОУН, 

який отримав назву «процес 59» за кількістю засуджених українських 

патріотів. Більшість засуджених на «процесі 59» були студентами Львівського 

університету імені Івана Франка. Серед них 42 учасники засуджено до 

смертної кари, а 17 – до 10 років ув’язнення. На прохання академіка К. 

Студинського, який був депутатом Верховної Ради СРСР, щодо 21 засудженого 

смертна кара була замінена на 20 та 25 років концтаборів [97, с. 50–51].  

У травні 1941 р. у Дрогобичі проходив ще один суд над учасниками 

ОУН, який отримав назву «процес 62». Як і в попередніх процесах під час 

проведення слідства заарештовані зазнавали нелюдських тортур. Військовий 

трибунал засудив 30 осіб до смертної кари, а 24 – до 10 років ув’язнення в 

концтаборах [243, с. 51]. Бажаючи показати видимість правосуддя після 

апеляції, 3 засудженим особам смертну кару замінили на довготривале 

ув’язнення [243, с. 51].  

Основну роль у розбудові радянського державного механізму на 

західноукраїнських землях відігравали структури каральних органів, головним 

серед яких був НКВС. Вже у листопаді 1939 р. нарком внутрішніх справ СРСР 

Лаврентій Берія видав наказ «Про організацію територіальної і залізничної 

міліції Західної України та комплектування її кадрами» [11, с. 118–120]. На 

відміну від органів міліції, де на найнижчі посади призначали мешканців 

Західної України, органи сталінської державної безпеки, які на цей час входили 

до складу НКВС, майже повністю формувалися за рахунок осіб, відряджених зі 
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східних областей України та інших республік Радянського Союзу. Упродовж 

1939 р. було надіслано 726 працівників оперативного складу НКВС, 100 

кадрових працівників з наркоматів внутрішніх справ інших союзних республік, 

250 працівників з обласних відділів НКВС Київського військового округу, 100 

офіцерів з прикордонних округів та 150 випускників оперативно-чекістських 

шкіл [11, с. 120–123]. Переважна більшість цих радянських чекістів брала 

участь у проведенні сталінських репресій, унаслідок яких було вбито і 

засуджено до тривалих термінів ув’язнення мільйони осіб. У своїй діяльності 

працівники сталінських каральних органів широко використовували у справах 

щодо звинувачення осіб нелюдські тортури і катування. Передусім 

арештовували членів українських, польських та єврейських політичних партій і 

громадських організацій, суддів, прокурорів, офіцерів, державних службовців, 

викладачів вищих навчальних закладів, вчителів шкіл, керівництво політичних 

партій, у тому числі членів розпущеної комуністичної партії Західної України 

(КПЗУ), депутатів польського парламенту та ін. Упродовж 1939–1941 років 

було арештовано 21 984 поляки, 23 163 українці та 11 160 євреїв. Окрім 

арештів, радянська каральна система у Західній Україні широко 

використовувала депортацію місцевого населення [122, с. 47]. Питаннями 

депортації населення у східні регіони СРСР займалися «трійки» НКВС, 

створені в областях, районах і містах. Перше масове виселення мирного 

населення зі західних областей УРСР відбулося у лютому 1940 р., коли було 

вивезено 89 062 особи, у квітні 1940 р. – понад 32 тисячі осіб [145, с. 93]. Третя 

акція виселення у 1940 році відбулася у червні 1940 р., коли було виселено 

більше 58 тис. осіб. У травні 1941 р. було виселено більше 12 тис. осіб. На 

думку проф. К. Кондратюка, у 1939-1941 роках у східні регіони СРСР було 

виселено понад 190 тис. осіб [122, с. 48].  

Інші українські та польські дослідники називають значно більшу 

кількість депортованих. Польські дослідники вказують, що у лютому 1940 р. 

було депортовано 220 тис. осіб, а під час другого етапу – у квітні 1940 р. – 320 

тис. осіб, а під час третього в травні–червні 1940 р. – 240 тис. осіб [251, с. 607]. 
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Останній, четвертий етап депортації відбувся у червні 1940 р. і його жертвами 

стали приблизно 300 тис. осіб [11, с. 64]. Значна частина депортованих, 

позбавлених елементарних засобів для існування і непристосованих до важких 

умов півночі РФСРР, Сибіру та Казахстану, померли від голоду, холоду і 

хвороб [251,с. 607].  

Професор Львівського національного університету імені Івана Франка 

Борис Тищик пише, що у першій хвилі депортації в лютому 1940 р. вивезено 

понад 220 тис. осіб, у другій в квітні 1940 р. – понад 320 тис. осіб, у третій у 

червні–липні цього ж р. – 340 тис. [223, с. 295]. Ще одна масова депортація 

відбулася в середині червня 1941 р. Депортованим особам і сім’ям давали 

годину, щоб зібратися, дозволяли брати зі собою тільки одяг і продовольство. 

Депортацію проводили вночі, щоби запобігти втечам [251, с. 607].  

На думку польських дослідників, з Західної України та Західної Білорусії 

було депортовано від 1 млн. 200 тис. до 1 млн. 400 тис. осіб, з яких більшість 

становили поляки [251, с. 608]. Важкі кліматичні умови, відсутність продуктів 

харчування, одягу, ліків, голод, холод спричинили до загибелі 45-50 % 

депортованих. А серед дітей цей відсоток був ще більшим [251, с. 608; 85, 

с. 145].  
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2.3. Німецько-радянська війна та встановлення на українських 

землях окупаційного режиму Третього Рейху і його союзників 

Після підписання радянсько-німецького пакту Молотова–Ріббентропа 

Гітлер доручив Розенбергу розробити план розчленування території СРСР 

після його завоювання. Розенберг був одним із ідеологів Націонал-

соціалістичної робітничої партії Німеччини. Він народився у місті Таллінн 

(тепер столиця Естонії) у 1893 році, яке перебувало у складі Російської імперії. 

Розенберга у політичних колах Німеччини вважали одним із найкращих 

знавців Росії та СРСР [127, с. 261]. Після початку радянсько-німецької війни 

Альфред Розенберг 17 липня 1941 р. був призначений головою міністерства 

окупованих східних територій і залишався на цій посаді до арешту 

представниками союзних військ у травні 1945 р. [117, с. 91]. До початку 1940 р. 

він видав кілька десятків брошур і сотні статей переважно антисемітського, 

антибільшовицького та расистського змісту [127, с. 262].  

Під час підготовки війни проти Радянського Союзу у квітні 1941 р. було 

створено Центральне бюро з підготовки вирішення питання східного простору, 

керівником якого було призначено А. Розенберга. [117, с. 135; 165, с. 432-441]. 

Це бюро підготувало проекти щодо управління територіями на сході після 

перемоги над Радянським Союзом. Прибалтійські держави і Крим планували 

перетворити на райони німецької окупації. Республіки Середньої Азії, Білорусь 

та Україна мали стати суверенними державами, підпорядкованими Німеччині 

[232, с. 495]. Гітлер відкинув плани Розенберга як занадто м’який. На думку 

Гітлера, Німеччина мала провести будівництво колоніальної імперії [127, с. 

261–262; 232, с. 514]. Американський дослідник Вільям Ширер писав, що 

ніколи не було прописано чіткого плану «нового порядку», але з трофейних 

документів і того, що відбувалося, стає зрозуміло, що країни Європи, у якій 

побували нацисти, їх ресурси мали використовувати на благо Німеччини, а 

народи мали стати рабами німецької панівної нації, небажані елементи 

(насамперед євреї, а також багато східних слов’ян) будуть знищені [247, с. 

335].  
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Євреїв і слов’ян вважали нижчою расою («Untermenschen») – 

недолюдьми. Гітлер був переконаний, що вони не мають права на існування, за 

невеликим винятком тих слов’ян, які були необхідні для праці на полях і 

шахтах як раби німецьких панів [128, с. 247]. Великі міста на Сході – мали 

бути стерті з лиця землі. Їхні потужні заводи мали бути розібрані, а обладнання 

вивезено до Німеччини. Заняття місцевих народів мало обмежуватися 

сільським господарством, щоб вони вирощували їжу для німців [190, с. 72-73]. 

Усю Європу, за словами нацистського вождя, мали зробити вільною від євреїв 

(judenfrei) [235, с. 335].  

Основні принципи східної політики Третього Рейху містились у 

підготованому плані «Схід» (Ost). «Generalplan Ost» – назва низки таємних 

урядових документів (планів, начерків, матеріалів до доповідей) щодо 

проведення етнічних чисток і колонізації (германізації) захоплених 

нацистською Німеччиною територій Польщі та Радянського Союзу у роки 

Другої світової війни [176, с. 671; 165 с. 401-414]. «Генеральний план «Ост»» 

почав розроблятись у 1940–1942 роках. Його готували у Головному 

імперському управлінні безпеки (РСХА) та імперському комісаріаті з питань 

консолідації німецької нації (РКФДФ). Ці інституції фашистського режиму 

розробили спільну концепцію щодо реалізації плану Схід [159, с. 151]. 

Унаслідок чого було підготовлено два варіанти плану «Ост», за іншими даними 

розроблено 5 варіантів цього плану. Перший варіант називався «Деякі думки 

про поводження з туземцями та Сході», а інший – ««Генеральний план «Ост»»: 

правові, економічні і територіальні основи розвитку Сходу», що з’явилося 28 

травня 1942 р. [203, с. 79]. «Генеральний план «Ост»» передбачав упродовж 30 

років виселити та знищити 31 млн. населення з Польщі, України, Білорусії, 

Литви, Латвії та Естонії (поляків – 80 – 85 %, західних українців – 60 – 65 %, 

білорусів – 75 %, значну частину латвійців, литовців, естонців) і заселити на ці 

території 10 млн. німців та осіб німецького походження (фольксдойче) [144, с. 

225]. Місцеве населення -14 млн. осіб, яке планували залишити, мало бути 

германізованим. Германізація мала відбуватися спочатку упродовж 30 років, 
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пізніше цей термін було скорочено до 20 та 10 років [144, с. 277]. Начальник 

відділу колонізації 1-го Головного політичного управління міністерства у 

справах окупованих східних територій Е. Ветцель у меморандумі до плану 

«Ост» передбачав «виселення» 46 – 51 млн. осіб, а колонізаторська діяльність 

мала поширитися на Західну Україну, Крим, Херсонську, Житомирську, 

Кам’янець-Подільську і частково Вінницьку області та області Придніпров’я 

[203, с. 79]. Тривалий час єдиним доказом існування «Генерального плану 

«Ост»» був документ, представлений на Нюрнберзькому процесі 1945–1946 рр. 

під назвою «Зауваги і пропозиції стосовно «Генерального плану «Ост»» 

рейхсфюрера СС», написаний 27 квітня 1942 р. керівником Головного 

управління консультативного органу служби расової політики в НСДАП Е. 

Ветцелем. Про наявність подібного документа також свідчать на 

Нюрберзькому процесі високопосадовці СС Г. Ехліх та Е. фон дем Бах-

Залевські [176, с. 671].  

Починаючи зі середини 1980 р. учені знайшли в архівах нові документи, 

котрі підтверджують існування широкомасштабних планів утілення політики 

колонізації нацистської Німеччини на Схід. Документ 1 «Основи планування» 

створений у лютому 1939 р. плановою службою Імперського міністерства 

консолідації німецького народу. Тут містяться плани східної колонізації 

окупованих нацистами територій на сході Европи. У ньому надано матеріали 

запланованої східної колонізації Західної Пруссії й Вартеланду (імперська 

округа, утворена на завойованих західних землях Польщі з центром у місті 

Познань). Документ 2 «Матеріали до доповіді» Імперського Міністерства 

колонізації німецького народу, обсягом 5 сторінок. У його основі лежав план 

переселення німецьких колоністів на польські землі. Документ 3 (пропав, 

точний зміст невідомий) створений у липні 1941 р. плановою службовою 

Імперського міністерства консолідації німецького народу. Містив опис 

розмірів запланованої колонізації захоплених територій СРСР із кордонами 

конкретних областей колонізації. Документ 4 (пропав, точний зміст невідомий) 

«загальний план Ост» створений у грудні 1941 р. групою планування 3 – 5 
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РСГА містив опис розмірів запланованої колонізації захоплених територій 

Польщі та СРСР з кордонами конкретних областей заселення [176, с. 671].  

Розробники головних напрямів соціально-економічної політики на 

завойованих землях Східної Європи на замовлення керівництва Третього Рейху 

передбачали їх максимальну експлуатацію [165 с. 432-441]. Один із лідерів 

Третього Рейху Г. Герінг на нараді з керівниками окупаційних органів влади на 

завойованих територіях Європи говорив: «Ви послані туди не для того, щоб 

працювати на добробут довірених вам народів, а для того, щоб вичерпати все 

можливе з тим, щоб міг жити німецький народ» [26, с. 82-83]. Відповідно 

основою економічної політики окупантів було пограбування населення і 

використання ресурсів українських земель [27, с. 7-11; 203, с. 79].  

Документ 5 «Генеральний план Ост» створений у травні 1942 р. 

Інститутом сільськогосподарської продукції й аграрної політики Берлінського 

університету, обсягом 68 сторінок. Містить опис масштабів східної колонізації 

в СРСР із конкретними кордонами окремих областей [176, с. 672].  

Наступним документом став Генеральний план колонізації, створений у 

вересні 1942 р. Службою планування Імперського міністерства колонізації 

німецького народу, обсягом 200 сторінок. Містить опис масштабів 

запланованої колонізації всіх захоплених на той час територій на Сході з 

конкретними кордонами окремих районів заселень.  

Область повинна охопити території 330 тис. км2, де мало бути створено 

360 тис. поселенських господарств. Необхідна кількість переселенців 

становила 12,21 млн. осіб. Заплановано, що до заселення території необхідно 

очистити від приблизно 30,8 млн. місцевих мешканців [176, с. 672].  

Окрім нацистської Німеччини, участь у захопленні українських земель 

планувала брати Румунія. Румунія, яка за Віденським протоколом від 30 травня 

1940 р. була змушена віддати Угорщині частину Трансильванії, зі згоди 

Гітлера планувала розширити свою територію за рахунок українських земель. 

Загарбницькі плани по захопленню українських земель обґрунтовувались у 

працях румунських істориків. Так історик Й. Ністор писав, що українці на 
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Буковині – це вигадка австрійців [166, с. 421]. Румунські історики відстоювали 

історичні права Румунії також на Покуття, Українську Бессарабію, частини 

Вінницької, Одеської, Миколаївської областей. Підтримка Німеччиною 

територіальних зазіхань Румунії сприяла її вступу у війну проти Радянського 

Союзу [164 с. 690]. Участь Угорщини у війні на боці гітлерівської Німеччини 

також заохочувалася захопленням Закарпаття у 1939 році та мадяризацією 

українського населення.  

Німецько-радянська війна розпочалася 22 червня 1941 р. нападом 

фашистської Німеччини на Радянський Союз. Червона армія через прорахунки 

Сталіна почала зазнавати тяжких поразок на фронтах війни. Негативну роль 

також відіграли сталінські репресії проти військових, коли було знищено 

більше 40 тис. досвідчених маршалів, генералів та старших офіцерів. 

Сталінські репресії призвели до часткової втрати управління у військах через 

страх перед репресіями [23, с. 201]. Після початку радянсько-німецької війни 

22 червня 1941 р., на основі доповідної записки Народного комісара 

внутрішніх справ Лаврентія Берії про зменшення в’язнів у тюрмах Західної 

України, у найжорстокіший спосіб без суду і слідства у тюрмах Львова, 

Луцька, Рівного, Станіслава, Тернополя, Дубно, Дрогобича, Самбора, Стрия та 

інших міст було вбито більше 40 тис. осіб [130, с. 48] Знищували не тільки 

осіб, затриманих за неіснуючими обвинуваченнями, але і будь-яких інших 

представників української інтелігенції, яких не доцільно, на думку керівництва 

СРСР і НКВС, було вивозити у східні регіони Радянського Союзу. Показовою у 

цьому контексті є доля академіка Кирила Студинського, Петра Франка та 

співака Київського оперного театру Михайла Донця. Довгий час у радянський 

період вказували, що вони загинули під час евакуації, щоб приховати злочини 

сталіністів проти представників української інтелігенції [210, с. 54–55]. Про 

справжню історію їхньої загибелі дізналися лише у наші дні, коли на 

російському сайті «Документы советской епохи» була опублікована телеграма 

від 8 липня 1941 р., де вказано, що за вказівкою М. Хрущова було арештовано 

К. Студинського, П. Франка і М. Донця та прийнято рішення, що у зв’язку з 
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недоцільністю вивезення їх із Києва – розстріляти. Це рішення підтримали Л. 

Берія, нарком державної безпеки СРСР В. Меркулов, нарком державної 

безпеки УРСР П. Мешик та заступники керівника держбезпеки СРСР І. Сєров і 

Б. Кобулов [210, с. 54–55]. Варто вказати, що жодних слідчих дій та судових 

рішень щодо К. Студинського, П. Франка і М. Донця не проводили, їх спіткала 

доля багатьох тисяч представників української інтелігенції, які були знищені 

при відступі радянських військ. Рішення про знищення К. Студинського, П. 

Франка, М. Донця приймали у липні 1941 р., коли до Києва наближалися 

німецькі війська і головним завданням для керівництва СРСР і НКВС була не 

евакуація мирного населення та цінностей, а вбивство чільних представників 

української інтелігенції.  

Події 22 червня 1941 р., що поклали початок німецько-радянської війни, 

призвели до корінної зміни політико-правової ситуації в Східній Галичині і, 

безумовно, вплинули на діяльність українських політичних сил краю. На 

заміну більшовицькому окупаційному режимові прийшов не менш жорстокий 

нацистський режим [167, c. 22]. Як і в роки Першої, так і під час Другої 

світової війни українське населення Східної Галичини у переважній більшості 

було втягнуте в глобальний конфлікт імперіалістичних держав і змушене 

платити жахливу воєнну данину за чужі національні інтереси [167, с. 22].  

Після відступу Червоної армії, частин НКВС зі Львова до міста вступили 

німецькі війська, у складі яких був батальйон «Нахтігаль», що складався з 

українців. 30 червня 1941 р. Організацією Українських Націоналістів було 

утворено Українське державне правління, яке очолив заступник керівника 

Організації Українських Націоналістів Степана Бандери – Ярослав Стецько. 

Ярослав Стецько у приміщенні товариства «Просвіта» на площі Ринок у Львові 

зачитав акт відновлення Української держави, який був оприлюднений в усіх 

українських часописах Галичини [126, c. 114]. Збори представників української 

інтелігенції, політичних партій, громадських організацій привітав від імені 

митрополита Андрея Шептицького єпископ Йосип Сліпий. Від імені німецької 

окупаційної влади виступив колишній полковник Української Галицької Армії 
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професор Ганс Кох [126, с. 114]. До складу уряду Ярослава Стецька увійшли: 

Міністерство оборони – генерал В. Петрів; Міністерство внутрішніх справ – В. 

Лисий; Міністерство державної безпеки – М. Лебідь; Міністерство 

закордонних справ – В. Стахів; Міністерство юстиції – І. Федорович; 

Міністерство економіки – Ю. Павликовський; Міністерство фінансів -І. 

Ольхович; Міністерство лісів – А. П’ясецький; Міністерство народної освіти та 

релігійних справ – В. Радзикевич; Міністерство інформації – О. Гай-Головко; 

Міністерство охорони здоров’я – М. Панчишин; Міністерство координації – І. 

Климів-Легенда; Міністерство зв’язку – П. Мороз [222, с. 32 – 33].  

Але як відомо, сподівання українців на створення власної держави не 

справдилося. Німецький уряд, державно-партійне керівництво Третього Рейху 

не визнало Акту відновлення Української держави, а керівництво ОУН С. 

Бандеру, Я. Стецька та інших за відмову відкликати цей документ було 

заарештовано, вони опинилися в концтаборі Заксенгаузен [126, с. 127–130]. 

Було також арештовано понад 300 членів ОУН, а 15 з них було розстріляно 

[195, с. 123].  

Арештовано і членів сімей деяких діячів ОУН. У концтаборі Ревенсбрюк 

перебували дружина Миколи Лебедя Дарія Гнатковська разом із дворічною 

донькою [177, с. 392].  

Акт відновлення Української держави від 30 червня 1941 р. зірвав 

облудну маску з німецьких нацистів, показав їхню справжню мету щодо 

українського народу та Української держави. Активний діяч ОУН отець Іван 

Гринюх писав з цього приводу: «погрози німецьких чиновників до голови 

Українського Державного Правління…не можна тут поминути також старання 

німецьких урядових чиновників через військові структури (майор Ейкерн, 

гауптман капітан Кох та інші), щоб митрополит Андрей відкликав свого 

пасторського листа, виданого з приводу відновлення Української державності. 

Події, що відбувалися після 30 червня 1941 р. – всім відомі, а однорідне 

панування німців на українських землях дало найкращі докази, що маємо 
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справу з новим окупантом, який з України хоче зробити колонію, а з українців 

колоніальних рабів [167, с. 29].  

Система окупаційного управління, до складу яких увійшли захоплені 

землі передбачала такі форми: 1) здійснення фактичної анексії Німеччиною 

(дистрикти Галичина) та Румунією (губернаторства Бессарабія і Буковина) 

2) Запровадження адміністрацій «шефа цивільного управління» при 

командуванні окупаційної армії. (Трансністрія) 3) Створення військової 

адміністрації (військова окупаційна зона управління). 4) Встановлення 

цивільної адміністрації очолюваної «рейхскомісаром». Рейхскомісаріат 

Україна з підпорядковувася міністерству окупованих східних областей [250, 

с. 515].  

Окуповані області СРСР, враховуючи українські землі, були розділені на 

дві частини: військове управління (адміністрація) та цивільну адміністрацію 

[156, с. 97]. Цивільна адміністрація підпорядковувалась імперському 

міністерству у справах окупованих східних областей, яке офіційно почало 

діяти з 17 липня 1941 р. Військова адміністрація безпосередньо підлягала 

Головному командуванню сухопутних військ Вермахту (ОКХ) [156, с. 97–100]. 

Військова адміністрація поділялася на райони армії, що складалися з району 

бойових дій та оперативного тилового району армій і тилового району групи 

армій. Структура військового управління складалася з району бойових дій – 

оперативного тилового району армій та тилового району групи армій [250, с. 

517] При відступі лінії фронту назад оперативні тилові райони групи армій і 

тилові райони груп частково ліквідували, частково об’єднували з районами 

бойових дій, а частково, відходили до зони цивільного управління. Оперативні 

тилові райони армій поділяли на території, якими управляли польові 

комендатури, до складу яких належало кілька районів і територій, де діяли 

місцеві (районні) комендатури [202, с. 91-92]. Тилові райони групи армій 

об’єднували території, якими управляли дивізії охорони тилів і головні польові 

комендатури, яким підпорядковувалися польові та місцеві комендатури [156, с. 

102-111; 250 с. 517; 95, с. 23-26].  
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Така система військової адміністрації діяла у зоні відповідальності армії 

«Південь», до якої належали окуповані німецькою армією Сумська, 

Харківська, частина Чернігівської областей та Сталінська (тепер Донецька) і 

Ворошиловградська (тепер Луганська) області. У свою чергу, у зоні 

відповідальності групи армій «Центр» до її тилових районів відносились 

північні райони Чернігівської області [202, с. 90].  

20 серпня 1941 р. Гітлер підписав декрет, за яким «частина захопленої 

території Сходу, яка заселена українським населення і не підпорядкована 

управлінню генерального губернаторства утворює рейхскомісаріат. … 

Рейхскомісаріату присвоюється назва ‘‘Україна’’ [229, с. 330]. До його складу 

входили шість генеральних округів (генералбецирків): 1) «Волинь» із центром 

у місті Рівне (Рівненська, Волинська, Камянець-Подільська області та південні 

райони Брестської і Пінської областей Білоруської Радянської Соціалістичної 

Республіки, які у 1917–1920 роках входили до складу України; 2) «Житомир» із 

центром у місті Житомир (Житомирська область, північні райони Вінницької 

області із Вінницею і південні райони Пінської області БРСР з містом 

Мозирем; 3) «Київ» з центром у місті Київ, у цей округ також увійшли 

Київська та Полтавська області; 4) «Миколаїв» (центр місто Миколаїв), куди 

увійшли Миколаївська без західних регіонів і Кіровоградська області; 5) 

«Таврія» із центром у місті Мелітополь, куди увійшли лівобережні південні 

райони Херсонської, Запорізької областей; 6) «Дніпропетровськ» із центром у 

місті Дніпропетровськ, у цей округ входили Дніпропетровська і частина 

Запорізької області [84, с. 107]. Цього ж дня, 20 серпня 1941 р. рейхскомісаріат 

«Україна» очолив Е. Кох, активний і жорстокий провідник ідей нацизму, який 

користувався повною довірою Гітлера. Головна теза Е. Коха: «Немає ніякої 

України… Землі України мають бути розділені між солдатами переможцями 

[218, с. 404; 221, с. 24]. У вересні 1941 р. Еріх Кох заявив «Мене знають як 

жорсткого собаку. Саме тому мене призначено рейхскомісаром України. Наше 

завдання полягає у висмоктуванні з України всіх товарів» [218, с. 405].  
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Еріх Кох відповідальний за спалення сотень українських поселень, 

вивезення близько двох мільйонів українців на роботи до Третього Рейху та 

інших злочинів. Після закінчення війни був заарештований у Західній 

Німеччині та переданий Польщі, де на відміну від інших нацистських 

злочинців з незрозумілих причин був засуджений до пожиттєвого ув’язнення, а 

не до смертної кари. Помер у в’язниці у Польщі 1986 р., проживши 92 роки [33, 

с. 243; 221, с. 24]. У березні 1943 р. у Києві Еріх Кох заявляв, що найманий 

німецький робітник расово і біологічно є більш цінним, ніж місцеве населення 

[165, с. 66].  

17 липня 1941 р. Гітлер підписав указ про створення у складі 

Рейхкомісаріату Україна генерального округу «Крим» (Generalbezirk Krim). 

Фактично утворення цього округу розпочалося 1 вересня 1941 р. і він мав 

охоплювати також частини Херсонської і Запорізької областей. Центром мало 

стати місто Сімферополь. Генеральний округ був поділений на 14 округів, 

кожен із яких охоплював 2–3 райони. В округах планувалося створити окружні 

комісаріати на чолі з окружними комісарами. Як адміністративні центри 

округів були визначені Цюрюпінськ, Каховка, Генічеськ, Якимівка, 

Мелітополь, Джанкой, Євпаторія, Красногвардійськ, Советськ, Сімферополь, 

Керч та Севастополь [207, c. 356]. У чотирьох містах генерального округу – 

Мелітополі, Сімферополі, Керчі та Севастополі планувалося створити міські 

комісаріати, керівники яких користувалися б правами окружних комісарів. 

Проте фактично генеральний округ «Крим» так і не був остаточно створений, 

оскільки до літа 1942 р. ця територія була підпорядкована військовому 

командуванню. Зокрема під юрисдикцію генерального комісаріату не 

перейшли усі 9 округів Криму [207, с. 356].  

Територія півострова фактично була під подвійним контролем – 

цивільним (номінально) і військовим (фактично). Адміністративний центр 

генерального округу було перенесено у місто Мелітополь, а генеральний округ 

отримав назву «Таврія» (Generalbezirk Taurien) [207, с. 356].  
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Фактично реальна влада в Криму належала військовому командуванню 

окупаційної влади, яка знаходилась в Криму і при ній діяв штаб. Цей штаб 

складався з кількох відділів: оперативний, розвідувальний та адміністративний. 

Адміністративний відділ керував військово-адміністративними органами, 

якими були польові і місцеві комендатури, наділені усією повнотою влади 

[207, с. 356] .  

Польові комендатури створювали у межах 1–2 районів. Їм 

підпорядковувалися місцеві комендатури – у містах, районних центрах, 

великих вузлах залізничних і шосейних доріг. Усі комендатури виконували 

охоронну й управлінську функцію. Після встановлення німецької військової та 

цивільної адміністрації там створювали так звані органи місцевого 

самоврядування – сільські, міські та районні управління, які очолювали 

старости та начальники міських і районних управлінь. Паралельно з владними 

органами формувались татарські, вірменські, російські, українські, болгарські 

комітети, які контролювали поліція безпеки і СД [202, с. 91–92].  

Генералбецирки, на які поділявся Рейхскомісаріат Україна, своєю чергою 

поділялася на 114 крайзгебітів (округів). Також діяло 5 міських крайзгебітів 

(Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам’янське) та 25 невеликих 

міст, що підпорядковувалися крайсгебітам [250, с. 518]. Вони очолювались 

Гебітскомісарами, а міста штадтскомісарами.  

Еріх Кох, керівник Рейхскомісаріату Україна, у своїй київській промові у 

березні 1943 р. сказав: «ми є вищою расою і маємо правити жорстко, але 

справедливо. Я витягну з цієї країни все до останнього. Ми – вища раса» [165, 

с. 661]. Мартін Борман, партійний секретар Гітлера у листі до Розенберга 

1942 р. писав: «слов’яни мають працювати на нас …Освіта є небезпечною. 

Достатньо, якщо вони можуть рахувати до 100. Кожна освічена особа – це 

майбутній ворог» [229, с. 337]. Території, які перебували в підпорядкуванні 

Вермахту, управлялись на основі наказу начальника штабу Верховного 

головнокомандування збройних сил Німеччини В. Кейтеля від 22 червня 

1941 р. «Про управління в зайнятих областях СРСР» [202, с. 92]. У районах 
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груп армії виконавча влада відносно місцевого населення перебувала в руках 

командуючих груп армії, а районах армій – командуючих армій, у районах 

бойових дій – штабів армійських корпусів, дивізій, а в оперативних тилових 

районах армій їхніх командирів [202, с. 92]. У зоні військової адміністрації 

діяли головні польові, гарнізонні і місцеві комендатури та їх філії. У великих 

містах гарнізонні комендатури підлягали безпосередньо командирам дивізії 

охоронного типу.  

Органи військового управління мали забезпечувати порядок в 

окупованих районах, охорону тилів та керівництво місцевими органами 

управління. Військове управління забезпечували самостійні відділи або групи 

управління в структурі оберквартимейстра. Вищим органом управління у 

тилових районах групи армій на початку німецько-радянської війни був VII 

відділ при штабі командуючого військами тилового району, а наприкінці 

1942 р. владу поряд із військовими управліннями здійснювали цивільні 

службовці [175, с. 39].  

Ці органи управління на місцях з початку 1943 р. функціонували у складі 

коменданта, його помічника, перекладача, писарів, 10–15 зв’язкових 

мотоциклістів та до 30 осіб охорони. Першим помічником коменданта був 

службовець таємної поліції – гестапо. Комендатура поділялася на відділи: 

військовий, поліції, сільськогосподарський, транспортний, реєстрації прописки 

населення, у справах військовополонених [202, с. 91].  

Поряд із так званим VII відділом управління також здійснювали відділ 

пропаганди, господарські служби, поліція, гестапо та ін. Згідно з угодою, 

укладеною в травні 1941 р., між представниками військового командування і 

поліцією безпеки при групах армій і арміях перебували представники поліції 

безпеки, які могли створювати так звані айнзацгрупи (оперативні групи) [175, 

с. 27]. Діяльність цих груп відбувалася за таємним наказом штабу і їх 

завданням було придушення опору у фронтових і прифронтових районах. 

Кожна айнзацгрупа поділялась на 4–5 айнзацкоманд (оперативних команд) і 

нараховувала від 500 до 1 000 військовослужбовців. Айнзацкоманди та 
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зондеркоманди діяли при арміях та мали свої відділення на місцях. Ці 

структури відрізнялися надзвичайною жорстокістю і формувалися кадрами 

гестапо, кримінальної поліції, СС, СД [126, с. 110]. На українських землях було 

сформовано чотири айзацгрупи «А», «В», «С», «Д». Також діяли підрозділи 

таємної польової поліції та польової жандармерії. Польова жандармерія 

виконувала поліцейські функції, а також контролювала діяльність військових 

частин на їх території, допомагала діяльності військово-польових судів, брала 

участь у боротьбі з партизанами та ін. На окупованих українських землях у 

тилу нацистських військ діяли охоронні німецькі, угорські та румунські 

охоронні дивізії, бригади, полки та війська СС, що мали забезпечувати 

окупаційний порядок [241, с. 189-191].  

Поряд із німецькими репресивними органами влади та їх сателітів, що 

підпорядковувалися військовому командуванню, у зоні їхньої відповідальності 

мала діяти місцева поліція, яка підпорядковувалася німецьким територіальним 

органам управління [165 с. 331-338; 86, с. 65-69].  

На території, підвладній військовій адміністрації, поліція, яка 

формувалася з місцевого населення, мала назву «Служба порядку» і охороняла 

цивільні та військові об’єкти. Працівники служби порядку виконували 

поліцейські функції та продовжували працювати на своїх місцях праці [107 с. 

23] Служба порядку мала свої відділення у районах та містах, її чисельність 

становила до 300 осіб, а у великих містах до 500. До повноважень Служби 

порядку належали: 1) запобігання і розслідування кримінальних злочинів, 2) 

функції державної поліції, 3) боротьба з партизанами та ін. Структурно служба 

порядку поділялася на відділ кримінальної поліції, відділ державної поліції, 

загальнополіцейські та бойові групи [175, с. 47].  

Служба порядку у своїй діяльності підпорядковувалася поліції безпеки. 

Також утворювалась українська допоміжна поліція: «утворювані допоміжні 

підрозділи з місцевого населення ні в якому разі не повинні мати ознак будь-

якого українського формування майбутнього, вони служать виключно 

німецьким цілям» [29, с. 411]. На відміну від Рейхскомісаріату Україна, у зоні 
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військового управління українську допоміжну поліцію у боротьбі з 

партизанами залучали лише у виняткових випадках. Окрім поліцейських 

структур, у тилу німецького війська утворювалися з осіб козацького 

походження, козацькі сотні [29, с. 376].  

На окупованих військами нацистської Німеччини українських територіях 

на основі розпорядження від 29 жовтня 1941 р. продовжувало діяти «російське 

право», якщо воно не суперечило відповідним розпорядженням німецької 

влади та німецького права [29 с. 189-197] . Майже в усіх нацистських 

документах вживали назви «російська влада, російське право», оскільки Гітлер 

та його оточення вважали, що не існувало ніякого Радянського Союзу, а 

продовжувала існувати Російська імперія під новою назвою.  

З метою розгляду правових спорів при міських і районних громадах 

створювалися конфліктні комісії для розгляду цивільних спорів. До їх складу 

входили бургомістр (головуючий), заступник голови і засідателі. В окремих 

районах функції головуючого виконував третейський суддя. Засідателів 

призначав бургомістр, третейський суддя був з надійних для окупантів 

місцевих жителів. Засідателів затверджували місцеві коменданти [202, с. 95].  

Третейські суди розглядали цивільні справи: купівлю-продаж, оренду, 

позику, позичку, спадкові і сімейно-шлюбні справи та ін. Рішення третейських 

судів затверджували місцеві комендатури. Примусове виконання рішення 

забезпечували бургомістри та підпорядковані їм органи.  

Також не існувало єдиного порядку щодо розгляду кримінальних справ. 

Кримінальні злочини неполітичного характеру розглядали місцеві коменданти. 

У більшості випадків кримінальні справи розглядали і виносили вироки органи 

поліції безпеки і СД [202, с. 96]. Тяжкі злочини передбачали покарання у 

вигляді смертної кари, за інші – в’язниця, примусові роботи, концтабори, 

штраф. Дрібні кримінальні злочини могли розглядати бургомістри, начальники 

районних управ і бецирків. Вищезгадані службовці окупаційної влади були 

зобов’язані повідомляти про прийняті рішення комендантам місцевих 

комендатур. У 1942 році було зроблено спроби створити поряд з третейськими 
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судами, бургомістрами і начальниками управ мирові суди, які під наглядом 

комендатур розглядали дрібні кримінальні справи. Попереднє слідство 

проводили органи поліції, а вироки виносили не на підставі норм 

кримінального права, а на основі «природного права і відчуття справедливості і 

моральності» [202, с. 97].  

Влітку 1943 р., вже перед звільненням території України від військ 

нацистської Німеччини, була зроблена спроба провести реформу 

кримінального і цивільного судочинства в зоні військової адміністрації, але 

вона не була реалізована. Місцеві мешканці, яким виповнилося 16 років, 

отримували тимчасові посвідчення з метою контролю населення та збору 

податків. Згідно з розпорядженням головнокомандувача військовою областю 

від 23 жовтня 1941 р. : «Кожен працездатний житель є платником подушного 

податку». Подушний податок стягували для покриття дефіцитів і 

встановлювали у розмірі 5 карбованців [201, с. 7].  

З 1942 р. введено подушний податок зі сільського населення. Подушний 

податок встановлювали відповідно до кількості працездатного і 

непрацездатного населення, сільського двору у розмірі 100–600 карбованців. 

Відповідно до розпорядження А. Розенберга встановлено також 

сільськогосподарський податок, податок із нетоварних підприємств, податок на 

прибуток, грошовий податок на прибутки громадських господарств та 

кооперативних підприємств, податок на транспорт, ремесла, збори на потреби 

житлового будівництва, збори на потреби культури та ін. [233, с. 51-53]. Ті ж 

особи, які з тих чи інших причин намагалися уникнути обов’язку праці або 

ухилилися від сплати податків чи виконання інших повинностей окупаційної 

влади, підлягали різним формам покарання, переважно штрафам та тюремному 

ув’язненню [122, с. 62]. Старости та бургомістри відповідали за 

благонадійність населення на підконтрольній території. На облік брали 

сільськогосподарських тварин. Старости складали відомості про кількість 

птиці і поголів’я худоби, свиней на 1 число кожного місяця. Згідно з цими 

списками затверджували кількість продукції, яку мали здати на користь 
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гітлерівської Німеччини [201, с. 8]. Присадибні ділянки передавали у приватну 

власність та звільняли від сплати податків. На прохання селян можна було 

збільшити розмір присадибної ділянки. Замість колгоспів були введені 

громадські господарства з збереженням трудоднів. Чоловіки мали 

відпрацювати 150 днів на рік, жінки – 100 днів, підлітки та особи, старші за 60 

років, – 30 днів [201, с. 9]. В управлінні окупованими територіями нацисти 

широко використовували штрафи. Також встановлювали податки, збори та 

контингент (сільськогосподарська продукція на користь гітлерівської 

Німеччини). Контингент встановлювався від кількості домашньої худоби та 

обробленої землі [160, с. 4-11]. Професор Я. Грицак вказує на подібність 

фашистського і більшовицького режиму в Україні, яка проявилась у тому, що 

перший перейняв багато готових елементів другого. Так, було збережено 

колгоспну систему разом з трудоднями, адміністративним апаратом. Німці 

визнали радянські колгоспи й радгоспи найефективнішим способом 

викачування з місцевого населення хліба й продовольства [35, с. 416; 221, 

с. 27].  

Другою особою в системі окупаційних органів місцевого управління був 

бургомістр, який управляв на підпорядкованій йому території. Найнижчою 

посадовою особою органів місцевого самоврядування був сільський староста, 

якого призначав бургомістр. В інструкції щодо діяльності сільського старости 

вказували: «Сільська управа є державною установою, що з доручення 

німецького командування здійснює адміністративну владу на селі». Окрім 

сільського старости, до сільської управи входили писар, старший 

поліцейський, два поліцейські, сторож-прибиральник [201, с. 6]. Органи 

місцевого управління діяли в умовах повної підконтрольності і залежно від 

німецьких адміністративних та поліцейських властей була введена 

комендантська година – з 18 години вечора до 6 години ранку. Усе населення 

проходило обов’язкову реєстрацію, яку проводили старости і бургомістри [190, 

с. 55-58].  
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Окрім того, на потреби гітлерівської Німеччини вилучали велику рогату 

худобу, коней, свиней, домашню птицю, продукти рослинництва і 

тваринництва. Складовою частиною функціонування окупаційного режиму 

була політика примусової праці. Для контролю за робочою силою у містах 

утворювали Управління робочої сили, які керували біржами праці. Усі 

громадяни віком від 18 до 50 років, були зобов’язані реєструватись при 

дільничних конторах біржі праці, одержати робочу картку і щодня відмічатися 

в конторі для отримання роботи. За ухилення від реєстрації застосовували 

штрафи, ув’язнення, конфіскацію майна, тілесні покарання [201, с. 12]. З 

серпня 1941 р. на окупованих територіях діяло розпорядження про загальну 

трудову повинність для людей віком від 18 до 45 років. Окупаційна влада 

також проводила набір робочої сили для праці в Німеччині. Старости і 

бургомістри отримували вказівки на відправку певної кількості людей на 

роботи у Німеччину. До них належали особи віком від 15 до 50 років. Коли не 

виявлялося добровольців для поїздки на роботу, застосовували примусові 

методи: конфіскацію майна, арешт та ін. Сім’ям за робітників, які виїжджали 

на роботу у Німеччину, виплачували щомісячну грошову допомогу у розмірі 

130 карбованців [201, с. 13].  

Більшість території України було включено до складу Рейхскомісаріату 

Україна, утвореного наказом Гітлера 20 серпня 1941 р. [171, с. 37]. Його 

керівником Гітлер призначив Еріха Коха, який був оберпрезидентом Східної 

Пруссії з 1933 р. Рейскомісаріат «Україна» підпорядковувався міністерству 

східних територій, яке очолював А. Розенберг. У складі міністерства 

окупованих східних областей був департамент у справах України і 

Прибалтики. Цей департамент поділявся на декілька управлінь (Головних 

відділів) [84, с. 108]. Найважливіших з них були чотири. Політичне очолював 

Г. Лейбрандт. На нього було покладено завдання розроблення політичних 

принципів і директив з управління окупованими областями. Адміністративне 

управління, яке очолив Л. Рунге, займалося питаннями організації управління 

окупованими областями в усіх сферах діяльності. Господарське (екологічне) 
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управління, яке очолював Г. Шлоттерер координувало організацію 

виробництва й використання робочої сили [202, с. 95 – 96]. Рейскомісаріат 

Україна, як вже згадувалося поділявся на шість крайзгебітів, очолюваних 

гебіткомісарами, а у найбільших п’яти містах – генерал комісарами, а в інших 

містах штадт і ортскомісарами. Майже усі посади за винятком найнижчих 

технічних посад обіймали німці. Рейхскомісара і генералкомісарів призначав 

Гітлер, гебіткомісарів, штадт і орткомісарів – рейхсміністр Розенберг [182, c. 

518]. Рейхскомісару підпорядковувалися заступник, референт, ад’ютант, 

начальник інформаційної служби, приватканцелярія [84, с. 110–111].  

При апараті Рейхскомісаріату Україна були прикомандировані 

представники СС, СД, поліції та ін. Структурно Рейхскомісаріат Україна 

складався з чотирьох головних управлінь: Центрального, Політичного, 

Господарського та Технічного. Своєю чергою Центральне управління 

поділялося на 9 відділів (особового складу, господарського, бухгалтерії, 

заготівель і постачання, архівного, обліку, житлового, харчування, головного 

бюро) і до його повноважень переважно належала організація управління в 

рейхскомісаріаті [231, с. 291]. Своєю чергою відділи поділялися на підвідділи. 

Аналогічні структури мали управлінські структури на місцях – генеральні 

комісаріати та гебітскомісаріати, але в значно зменшеному складі [182, c. 518]. 

Генералкомісари у більшості випадків обіймали високі посади в СА, СС і 

належали до партійного керівництва нацистської партії [29, с. 211].  

Наприклад, Шуленберг (місто Київ) – урядовий президент, 

Фрацендорельд (Таврія) – гауляйтер, Клемм (Житомир) – урядовий президент, 

Шене (Волинь) – обергрупенфюрер СА, Оперман (Миколаїв) – 

обергрупенфюрер СА [202, с. 92]. Порівняно із зоною військового управління 

структура апарату управління Рейхскомісаріату Україна, на думку 

українського дослідника Петра Рекотова, відрізнялася своєю громіздкістю і 

його завданням було поневолення захоплених територій, свідченням чого є 

наявність єврейського відділу, відділів примусової праці, трудової повинності 

та ін. Окрім органів окупаційної влади, що входили у структуру 
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Рейхскомісаріату Україна, на місцях існували органи місцевого управління в 

селах, районах та містах. Ними відповідно були сільські, міські та районні 

управи. Райони очолювали начальники районних управ, міста – бургомістри, 

села – старости. Їх призначали гебітскомісари або місцеві коменданти [202, с. 

93].  

У структурі міських та районних управ були загальне управління, відділи 

поліцейський, шкіл і культурних закладів, охорони здоров’я, ветеринарний, 

фінансовий, будівельний, житловий, промисловий, пропаганди, постачання і 

забезпечення робочою силою . У великих містах кількість відділів була 

більшою, а малих – меншою [30, с. 329-332].  

Старост сіл призначали бургомістри, в окремих випадках призначення 

могли робити коменданти. Старости разом із заступниками та поліцією 

збирали податки, контингент (сільськогосподарська і промислова продукція на 

користь фашистської Німеччини) та втілювали рішення окупаційної влади [29, 

с. 157].  

Органи місцевого управління діяли в умовах повного контролю 

німецьких адміністративних і поліцейських окупаційних органів. Це 

виявлялось як у порядку заміщення посад, так і в тому, чим керувалися місцеві 

органи в своїй діяльності. Адже на багатьох наказах і розпорядженнях 

місцевих властей зазначалося: «Підстава: наказ німецького командування» 

[202, с. 96].  

Судочинство у Рейхскомісаріаті Україна було врегульоване у постанові 

рейхсміністра А. Розенберга від 4 серпня 1941 р. та інших нормативно-

правових актах вищого нацистського керівництва та керівництва 

Рейхскомісаріату Україна. На їх основі у місті Рівне як столиці 

Рейхскомісаріату створювався обергеріхт (верховний суд), юрисдикція якого 

поширювалася на усю територію. У центрах генералбецирків «Волинь», 

«Житомир», «Київ», «Миколаїв», «Таврія» та «Дніпропетровськ» 

утворювалися «дойчгеріхти» (німецькі суди). При кожному німецькому суді 
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діяв спеціальний суд (зондергеріхт), до юрисдикції якого належали 

найважливіші кримінальні справи [160, с. 21–23; 221, с. 28-29].  

Німецькі суди розглядали усі кримінальні справи та цивільні справи, у 

яких однією зі сторін був німець з території Третього Рейху або фольксдойч. 

Обергеріхт був вищим апеляційним судом для дойчегеріхтів (німецьких судів). 

У дойчгеріхтах справи розглядали судді-німці одноособово, а в обергеріхтах у 

складі трьох суддів-німців. В особливих судах, що нагадували військово-

польові суди, судочинство здійснював професійний суддя-німець та двоє 

німецьких засідателів [29, с. 302-303].  

З початку березня 1942 р. було розширено компетенцію дойчегеріхтів, до 

юрисдикції яких увійшли також шлюбно-сімейні, земельні, спадкові та інші 

справи. Для розгляду цивільних справ місцевого населення утворювались 

третейські суди, які очолювались «шліхтерами» при районних та міських 

управах, що підпорядковувались генеральним комісарам [160, с. 27].  

Справами, які на думку окупаційних властей відносились до 

кримінальних, займалася кримінальна поліція. Дрібні кримінальні справи, де 

обвинуваченими були місцеві мешканці, і покарання, за які передбачали штраф 

до 1 000 німецьких марок, або ув’язнення до двох років, розглядали місцеві 

суди на чолі з шиффенами (лавниками). Ці суди нагадували колишні мирові 

суди, що були утворені на українських землях у складі Російської імперії за 

судовою реформою 1864 р. та суди магдебурзького права. Шиффенів 

призначали з місцевого населення генералкомісари, а їх вироки підлягали 

затвердженню гебітскомісара, який міг самостійно змінювати рішення 

шиффенів. Шиффени виносили вироки на основі німецького кримінального та 

кримінально-процесуального кодексів [160, с. 27–30].  

У великих містах їх кількість була більшою, ніж у малих населених 

пунктах. У Києві було 9 шиффенів, а суди шиффенів отримали назву 

шиффенських камер. У Києві було створено вищу судову інстанцію для 

шиффенських судів, що отримала назву касаційної камери. Ці квазісуди 

забезпечували судочинство на окупованих українських землях, що входили до 
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складу Рейхскомісаріату Україна, в інтересах гітлерівського Третього Рейху. 

Усе діловодство в даних судах велось українською мовою [29, с. 302].  

Забезпечення окупаційного порядку на окупованих українських землях у 

складі Рейхскомісаріату Україна покладали на СС, поліцію та жандармерію. 

Від імені рейхсфюрера СС і начальника поліції Г. Гітлера на території 

Рейхскомісаріату Україна функції керівника поліції виконував 

обергрупенфюрер Г. Прюцман, якому підпорядковувався начальник поліції 

безпеки та СД бригаденфюрер СС Томас [113, с. 24; 221, с. 29-30; 86, с. 63]. 

Йому підпорядковувались усі органи поліції безпеки та СД на українських 

землях у складі Рейхскомісаріату Україна. До них належали органи поліції 

безпеки та поліції безпеки в генеральних округах, а також жандармерія [106, 

с. 92-95]. Згідно з циркуляром рейхскомісара Е. Коха від 1 березня 1942 р. 

верховний командуючий СС та поліцією безпеки і СД обіймав повноваження у 

забезпеченні окупаційного порядку [160, с. 73–79].  

Командуючий СС і поліцією самостійно застосовував покарання у 

вигляді ув’язнення до концтабору, взяття заручників, відшкодування збитків, 

конфіскації, грошових штрафів, контрибуції, запровадження особливого 

режиму. Аналогічні повноваження мали начальники відділів поліції і СС у 

генеральних комісаріатах [161, с. 4].  

Під час німецько-радянської війни 1941–1945 років частину української 

етнічної території було передано союзнику Німеччини Румунії як плату за 

участь у війні на боці гітлерівської Німеччини. За домовленістю з Гітлером 

Румунії передано Буковину, Бессарабію та частини Вінницької, Миколаївської 

та Одеської областей України [126, с. 171]. З цією метою у Румунії було 

створено три губернаторства: Бессарабії (центр – місто Кишинів), куди 

входили території Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки (МРСР) 

та Ізмаїльська область УРСР, Буковина (центр місто Чернівці) – входили 

Чернівецька область та північні райони МРСР (Липканський, Бричанський 

райони та деякі села інших районів), Трансністрія (з 19 серпня до 17 жовтня 

1941 р. місто Тирасполь, а пізніше Одеса) куди входили лівобережні райони 
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МРСР, Одеська, південні райони Вінницької і західні райони Миколаївської 

областей УРСР [134, с. 171–172]. У складі Бессарабії було створено повіти 

Бельци, Акерман, Кагул, Кімя, Ізмаїл, Лапушна, Оргеєв, Сороки, Бендери. У 

складі губернаторства Буковина – повіти Чернівці, Сторожинець, Кумпулунг, 

Радауц, Сучава, Хотин, Дорохай, волості (райони, пласи ) та сільські і міські 

комуни [134, с. 172]. На відміну від губернаторств Буковина і Бессарабія 

територія губернаторства Трансністрія формально до складу Румунії не 

входила. За угодою від 30 серпня 1941 р., підписаною в Тигіні (Бендери) 

представниками німецького і румунського командування, Румунія одержала 

мандат на проведення тимчасової «адміністрації та економічної експлуатації». 

З цією метою при уряді Румунії було створено «Воєнно-цивільний кабінет для 

адміністрації Бессарабії, Буковини, Трансністрії» [250, с. 516]. Згідно з 

декретом №1 від 19 серпня 1941 р. у підпорядкуванні губернатора перебував 

апарат, який складався з генерального директора та 5 директорів, які 

очолювали фінансову, транспортну, промислову, сільського господарства і 

санітарну дирекції. Наприкінці 1941 р. кількість дирекцій збільшилася до 22 

[145, с. 137]. На території Траністрії було чинним як румунське законодавство, 

так і частково радянське [250, с. 516].  

Губернатору підпорядковувалися жандармерія і поліція. Трансністрія 

була поділена на 13 повітів. Повітами управляли повітові префектури на чолі з 

префектами. Повіти поділялися на 65 районів, які очолювали районні 

преторани. Райони своєю чергою поділялися на комуни, які складалися зі сіл 

чи кількох невеликих присілків. Комунами управляли сільська управа-

примарія, якою керував примар [250, с. 516]. У містах були адміністративні 

органи – примарії. Одеса і Тирасполь були виділені в окремі муніципалітети і 

підкорялися безпосередньо губернатору. Від січня 1944 р. з наближенням 

фронту цивільне губернаторство було ліквідовано разом із назвою 

Трансністрія, а влада була передана румунському військовому командуванню 

[250, c. 516]. З 21 березня 1944 р. зі згоди румунської влади – керівництво на 
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території Трансністрії було передано німецькому окупаційному командуванню 

[152, с. 137–138].  

У губернаторствах Беcсарабія, Буковина, Трансністрія всі керівні пости в 

центральному апараті, а також всі посади префектів були довірені румунам з 

Румунії. Всі префекти були головно військовими. Також було взято курс на 

румунізацію українського населення. У кожен повіт призначали начальника 

поліції, інспектора сигуранци (контррозвідки), начальника «жандармського 

легіону», суддю, інспектора школи, трудового інспектора, фінансового 

контролера та інших осіб [152, с. 138]. На окупованих Румунією українських 

землях була запроваджена румунська судова система, румунське законодавство 

та урядова румунська мова.  

У результаті Україна на час німецької окупації перестала існувати як і 

історично-географічна та політична цілісність. Контакти між жителями різних 

адміністративно-територіальних утворень заборонялися: для переїзду з однієї 

до іншої зони окупації потрібний був спеціальний дозвіл влади. Це 

диктувалося не стільки потребами воєнного часу, скільки свідомою німецькою 

політикою, спрямованою на викорення національної свідомості українців [35, 

с. 401].  

Окупаційний нацистський режим використовував методи залякування та 

знищення людей, злочинну і брутальну систему заручництва, яка порушила 

будь-які норми міжнародного права та передбачала вбивство представників 

невинного мирного населення у випадку нападу на німецькі війська або їх 

союзників, працівників окупаційної адміністрації, знищення їхнього майна, 

саботажу, диверсій та ін. Цю практику застосовували як німецький Вермахт, 

СС, СД, жандармерія, «власовці», так і румунські та угорські війська і поліція.  

На Чернігівщині за напад радянських партизанів на німецький гарнізон 1 

– 2 березня 1943 р. було спалено містечко Корюківка та розстріляно понад 7 

тис. його мешканців, що стало одним із наймасштабніших знищень мирного 

населеного пункту у роки Другої світової війни [187].  
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Поряд із Корюківкою до найбільших населених пунктів, знищених 

нацистськими окупантами, належать села Кортеліси, де 1942 р. було вбито і 

спалено 2 875 жителів, в Копице вбито і спалено 3 908 осіб [165, с. 268]. До 

знищених нацистами населених пунктів в інших країнах Європи належать 

селище Лідіце (Чехія), де у червні 1943 р. знищено та замордовано в 

концтаборі 320 осіб, селище Орадур-сюр Елан (Франція), у червні 1944 р. 

знищено 642 людини, село Хацунь (Росія) у жовтні 1943 р. вбито 149 осіб та ін. 

[208, с. 278]. Злочини, вчинені німецькими нацистами та їх союзниками на 

території України, були встановлені на Нюрнберзькому процесі, Київському 

процесі та на інших процесах після закінчення Другої світової війни [113].  

Тільки у Чернігівській області німецькі окупанти вбили не менше 127 

тис. мирних мешканців.  

Убивство німецькими окупантами заручників дуже часто у своїх 

інтересах використовували радянські диверсанти і партизани, які перебували 

на окупованих територіях у роки Другої світової війни. За вбивство 

радянським розвідником Миколою Кузнецовим окупаційних чиновників та 

німецьких військових було розстріляно кілька тисяч українських заручників, 

якими були представники Організації Українських Націоналістів, української 

інтелігенції, а також було вбито кілька тисяч українського мирного населення 

із найближчих до Рівного сіл [38, с. 451–452].  

Україна стала однією з країн, яка найбільше потерпіла у роки Другої 

світової війни. В Україні було спалено разом із мешканцями більше 250 сіл та 

створено 250 таборів смерті і гетто [106, с. 441-442; 221, с. 31].  

Найбільші з них функціонували у Києві, Дніпропетровську (Дніпрі), 

Славуті, Володимирі-Волинському, Раві-Руській, Львові та ін. [175, с. 82].  

В Україні загинуло близько 4 млн. осіб мирного населення [174, с. 671]. 

На території України нацисти вчинили голокост щодо мирного єврейського 

населення, вбивши біля 1 млн. 600 тис. людей [180, с. 146]. Найбільшим місцем 

убивства мирного населення в Україні став Бабин Яр, де було закатовано 

близько 100 тис. осіб, з яких 65 – 70 тис. були євреями [165, с. 22; 164, с. 49]. У 
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Бабиному Ярі також страчено військовополонених та членів ОУН, зокрема 

поетесу Олену Телігу. За сучасними даними до Червоної армії було 

мобілізовано більше 7 млн. осіб, 4,1 млн. з яких загинуло, пропало безвісті, 

померли в полоні і від ран. Людські втрати України становили приблизно 9 

млн. осіб, а демографічні втрати 13,5 млн. осіб. До них також належали 

біженці, переміщені особи, які не повернулися на батьківщину та ненароджені 

[137, с. 666–667]. Окрім того, українці воювали в арміях США, Великобританії, 

Канади, Польщі, Чехословаччини та інших держав-членів антигітлерівської 

коаліції.  

 

2.4. Організація та діяльність німецьких органів влади у дистрикті 

Галичина 

Територія Східної Галичини у складі Львівської, Тернопільської, 

Станіславської (Івано-Франківської) та Дрогобицької областей УРСР увійшли 

до складу дистрикту Галичина 1 серпня 1941 р. [79, арк. 10]. Долю Східної 

Галичини, яка була окупована військами нацистської Німеччини вирішив 

А. Гітлер під час наради за участю рейхсміністра А. Розенберга, шефа 

рейхсканцелярії націонал-соціалістичної партії М Бормана [56, арк. 1].  

Обґрунтовуючи необхідність поділу українських земель, нацистський 

диктатор А. Гітлер вказав, що колишня «австрійська Галичина повинна стати 

областю німецького Рейху» [52, арк. 1 – 2]. Проти передачі Східної Галичини 

до складу Польського генерального губернаторства виступав А. Розенберг, 

який вказував, що помилковим є підпорядкування району навколо Львова 

керівництву Польського генерального губернаторства [131, с. 392]. А. 

Розенберг наголошував на потребі надати Україні переваги аж до створення 

незалежної держави. Позиція А. Розенберга, навіть висловлена з тактичних 

міркувань, не знайшла підтримки у А. Гітлера та його оточення. Вони 

планували для всіх країн європейського сходу нещадний окупаційний режим 

[117, с. 262–263].  
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1 серпня 1941 р. дистрикт Галичина увійшов до складу Польського 

генерального губернаторства на основі декретів Гітлера від 17 та 22 липня 

1941 р. і охопив колишні польські воєводства у складі Другої Речі Посполитої 

– Львівське, Тернопільське (без північних районів), Станіславське [55, арк. 10; 

253, с. 4; 331, с. 1]. Губернатором було призначено К. Ляша. Офіційними 

мовами дистрикту Галичина визначено німецьку, але дозволяли 

використовувати українську та польську [79, арк. 7; 108, с. 222]. Остаточне 

долучення дистрикту Галичина до складу Польського генерального 

губернаторства відбулося 1 листопада 1941 р., коли губернатор Карл Ляш 

повідомив про ліквідацію митного та поліцейського контролю між дистриктом 

Галичина та Генеральним губернаторством. Це звернення було опубліковано у 

місцевій пресі [134; 17, с. 44].  

Наступним губернатором дистрикту Галичина з січня 1942 р. був 

призначений Отто Вехтер [337, с. 691]. Одним із основних чинників, який 

вплинув на долучення Галичини до складу Польського генерального 

губернаторства, був факт перебування краю упродовж 1772–1918 років у 

складі Австрії та Австро-Угорщини, правонаступницею якої себе проголосила 

гітлерівська Німеччина [338, с. 487]. Іншою причиною українські, польські та 

німецькі дослідники називають також економічний чинник і віддаленість від 

лінії фронту [167, с. 32]. Німці нейтрально ставилися до українців і поляків та 

застосовували давній принцип – «поділяй і володарюй» [122, с. 57]. Зовсім по-

іншому, ніж до українців і поляків, німці ставилися до єврейського населення 

Галичини. У директиві Вермахту від 12 вересня 1941 р. вказувалось, «що 

боротьба проти більшовизму вимагає нещадних і енергійних дій, насамперед 

проти євреїв, котрі є головним чинником більшовизму» [131, с. 393]. Ця 

директива підтверджує, що жорсткі репресії та геноцид проти мирного 

населення проводили не тільки СС, поліція, але і збройні сили Німеччини.  

Галичина у планах гітлерівського керівництва мала бути заселена 

німцями, а українці переселені на схід. У промовах керівництва дистрикту 

Галичина вказувалося про місцеве населення і дуже рідко вживалася назва 
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українці. Отто Вехтер був австрійцем за походженням, а його батько, генерал 

австро-угорської армії воював у роки Першої світової війни в Галичині. 

Губернатор дистрикту Галичина вважав, що необхідно відновити у Галичині 

старі австро-німецькі впливи [122, с. 58]. У своїй діяльності Отто Вехтер 

виконував усі вказівки, розпорядження, накази керівництва нацистської 

Німеччини [209, с. 366-368]. З метою реалізації своїх планів губернатор 

маніпулював діяльністю Українського Центрального Комітету (УЦК), який 

очолював відомий український учений географ Володимир Кубійович [13, 

с. 67; 129, с. 23-27].  

Український Центральний Комітет було утворено навесні 1940 р. у 

Кракові. Це був заклад соціального забезпечення, обов’язки якого полягали у 

нагляді за хворими літніми людьми, безпритульними дітьми та організацію 

громадської служби охорони здоров’я, освіти, у допомозі військовополоненим 

та в представництві інтересів українських робітників, котрих відряджали до 

Німеччини [122, с. 58].  

Після нападу Німеччини на СРСР та долучення Галичини до складу 

Польського генерального губернаторства УЦК поширив свою діяльність і на 

дистрикт Галичина. У березні 1942 р. до УЦК було приєднано Український 

крайовий комітет у Львові, голова якого Кость Паньківський, став заступником 

керівника УЦК [131, с. 397]. У політичному відношенні Комітет перебував під 

впливом ОУН Андрія Мельника [122, с. 58]. Щоб захистити українське 

населення від репресій УЦК намагався уникнути конфронтації з нацистами, 

зосередившись на посиленні української присутності в містах та на розвитку 

продуктивних сил [14, с. 67-71]. На початку 1942 р. в багатьох селах та 

містечках Підкарпаття і в Карпатах політика, яка збіглася в часі з наслідками 

повені та неврожаєм, призвела до голодування і смертних випадків. Зростання 

смертності вдалося запобігти лише завдяки акції допомоги голодуючим, 

організованій Українським Центральним Комітетом та його філіями [35, с. 

427].  
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У складі органів влади дистрикту Галичина перебувало багато галицьких 

німців та австрійців, які вільно володіли українською мовою. Зокрема, А. 

Бізанц, колишній командир 7 Львівської бригади Української Галицької Армії 

та начальник відділу Генерального штабу армії УНР, Ганс Кох – німецький 

історик і теолог, офіцер Начальної команди (Генерального штабу) Галицької 

Армії та ін. [207, с. 324–374]. Це сприяло дещо кращому ставленню 

окупаційної влади до українського населення [125, с. 393 ]. Греко-католицький 

священик отець Іван Гриньох у часопису «Ідея і чин» писав: «Українці не мали 

права на Україну, а їхні провідники годилися тільки до шибениці та в’язниці. 

Ще не зник з очей жахливий кошмар енкаведизму, а вже встелює рідну землю 

схили жертвами найкращих синів України. Починається період нової окупації. 

В парі з терором йде нещадна експлуатація України, Галичину – цю важливу 

частину української землі, насильно і брутально відривають від метрополії та 

приєднують у вигляді сміхотворного «дистрикту» до великонімецького рейху» 

[160, с. 27].  

Дрогобицький дослідник Ярослав Радевич-Винницький у своїй 

монографії писав, що Отто Вехтер зі слів його сина Горста фон Вехтера, був 

противником офіційної націонал-соціалістичної доктрини, яка трактувала 

слов’ян як унтерменшів (недолюдей), а замість цього хотів проводити тут 

політику Австрії, чинну до Першої світової війни [186, с. 199]. Альфред Бізанц, 

будучи на не надто високих посадах у німецькій адміністрації, допомагав 

українцям. Зокрема, завдяки йому 27 вересня 1941 року було звільнено 1 500 

українців із львівського концтабору військовополонених «Цитадель». Альфред 

Бізанц один із організаторів переселення з Бойківщини і Гуцульщини 25 тис. 

дітей, врятованих від смерті через стихійне лихо, неврожай та високі 

натуральні податки (контингенти), накладених на селян окупаційною владою 

[186, с. 122]. Після закінчення Другої світової війни А. Бізанц був арештований 

органами «Смерш» у Відні та розстріляний у тюрмі «Владимирський централ» 

в 1951 році [195, с. 122]. А. Бізанц та О. Вехтер були рідше винятком із правил 

і вони не змогли значно впливати на позицію органів влади нацистської 
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Німеччини, де основну роль відігравала нацистська партія, органи СС, гестапо 

та поліції.  

Структурно дистрикт Галичина спочатку поділявся на повіти (крайзе) та 

округи (бецірки): 1) Бережани (Бережани, Бучач, Підгайці); 2) Городенка 

(Городенка, Товмач); 3) Городок (Город, Яворів); 4) Дрогобич (Дрогобич); 

5) Золочів (Золочів, Броди, Перемишляни); 6) Калуш (Долина, Калуш); 

7) Камінка-Струмилова (Камінка-Струмилова, Кам’янка-Бузька, Радехів, 

Сокаль); 8) Коломия (Коломия, Косів, Снятин); 9) Львів – місто (німецька, 

єврейська, україно-польська дільниці); 10) Львів – повіт (Бібрка, Жовква, Львів 

– повіт); 11) Рава-Руська (Любачів, Рава-Руська); 12) Самбір (Самбір, Турка); 

13) Станіслав (Делятин, Надвірна, Рогатин, Станіслав); 14) Судова Вишня 

(Мостиська, Рудки, Судова Вишня); 15) Стрий (Жидачів, Ходорів, Стрий); 

16) Тернопіль (Скалат, Тернопіль, Теребовля, Збараж) [141].  

У квітні 1942 р. в адміністративному поділі дистрикту Галичина 

відбулися зміни: у його складі перебувало 13, а пізніше 11 округів 

(крайзгауптманшафтів): Бережани, Чортків, Дрогобич, Калуш, Львів – повіт, 

Рава-Руська, Самбір, Станіслав, Стрий, Тернопіль, Золочів. Було ліквідовано 

округи Городок і Городенка та прирівняні до них міста крайзфрайштадти [142; 

250, с. 515] Населення округу налічувало 120–160 тис. жителів. Керівництво 

крайзгауптманшафтами здійснювали крайзгауптмани (окружні старости) за 

допомогою ландкомісарів (повітові комісари) та штадтгаупманів (міські 

старости) [250, с. 515]. Округи поділялися на волосні громади, які об’єднували 

від 5 до 15 сіл (8–16 тис. мешканців на чолі з волосними старшинами). 

Очолювали волосні громади громадські голови. Інститут волосних громад у 

Галичині не існував в період Австрії, Австро-Угорщини та Другої Речі 

Посполитої і тому для місцевих службовців проводились спеціальні курси 

[167, с. 44]. На цих курсах, що відбувалися у Львові, Тернополі та Станіславі 

до серпня 1942 р. пройшли підготовку 811 волосних старшин та громадських 

секретарів [167, с. 44]. З 31 липня 1943 р. у дистрикті Галичина запроваджено 

міські та повітові комісаріати: міські – Борислав для округу Дрогобич, 
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комісаріати Станіслав, Коломия, Чортків, Тернопіль, Бережани, Рава-Руська. 

Повітові комісаріати для округу Львів – повіт: Жовква, Городок, Судова 

Вишня, Бібрка; для округу Самбір – Турка; для округу Стрий – Ходорів, Сколе; 

для округу Калуш – Долина; для округу Станіслав – Товмач, Надвірна; для 

округу Коломия – Городенка, Снятин, Косів; для округу Чортків – Бучач, 

Борщів, Заліщики, Копичинці; для округу Тернопіль – Теребовля, Скалат, 

Зборів, Збараж; для округу Золочів – Перемишляни, Броди; для округу 

Бережани – Рогатин, Підгайці; для округу Камінка-Струмилова – Радехів, 

Сокаль; для округу Рава-Руська – Любачів [167, с. 44].  

У підпорядкуванні губернатора дистрикту Галичина перебували війська 

СС, поліцайфюрер та шеф управління губернаторства, якому 

підпорядковувались адміністративні органи. Шефу управління губернаторства 

також підпорядковувалися президіальне бюро, чиновники управління 

залізниці, пошти Сходу, відомств та відділів внутрішнього управління, 

фінансовий, юридичний, господарський, продовольства, сільського 

господарства, лісового господарства, праці, пропаганди, науки та освіти, 

будівельний, контролю цін. Апарати крайзгауптманшафтів, управ, бецирків 

повторювали структуру уряду дистрикту Галичина, але в значно спрощеному 

вигляді [167, с. 10–11].  

У дистрикті Галичина також існували органи місцевого управління на 

зразок інших дистриктів Генерального губернаторства. Вони діяли на основі 

відповідних норм польського законодавства, що було чинним до початку 

Другої світової війни. На його основі відбувалося об’єднання територіальних 

громад, за винятком міських громад. Створювалися сільські громади, а у межах 

колишніх окружних староств – об’єднані територіальні громади. До 

повноважень органів місцевого управління належали освіта, охорона здоров’я, 

будівництво, утримання шляхів та інші справи місцевого населення. Війтами 

(бургомістрами), сільськими старостами були українці та поляки [167, с. 39].  

З метою підготовки посадових осіб для органів місцевого врядування 

було проведено одномісячні курси навчання війтів, солтисів, громадських 
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секретарів та ін. До початку 1942 р. такі курси проводили у Львові, Станіславі, 

Тернополі. Планувалося відкриття нових курсів у Станіславі 22 січня 1942 р. 

для округу Станіслав, Городенка, Коломия, Калуш. Для округу Тернопіль, 

Чортків, Золочів, Бережани 2 лютого 1942 р., округу Львів, Камінка-

Струмилова, Рава-Руська, Городок, Стрий, Дрогобич, Самбір – 9 лютого 

1942 р. [167, с. 39]. На дані курси приймали осіб, які закінчили три класи 

гімназії з досвідом адміністративної роботи та 6 класів гімназії для осіб без 

досвіду адміністративної роботи. На цих курсах пройшли перепідготовку 132 

війти, 286 волосних секретарів та 79 помічників секретарів [167, с. 39]. На 

курсах навчали основ німецького державного устрою, муніципального права. 

Також проводився короткий курс німецької та української мов. Участь 

українців у діяльності органів місцевого самоуправління не дає підстави 

звинувачувати представників українського населення у колобораціонізмі, 

оскільки мали функціонувати структури, які повинні забезпечувати 

життєдіяльність населення. Аналогічні структури функціонували в інших 

дистриктах Польського генерального губернаторства. Кость Паньківський 

писав: «Мала бути українська адміністрація, школа, крамниця, мали мати і 

збирати аби жити. Отож мала бути і своя адміністрація, яка б боронила перед 

німцями права українців» [173, с. 190–195].  

У липні 1942 р. на основі розпорядження Генерального губернатора «Про 

охорону жнив» від 1 серпня до 1 листопада у селах було введено надзвичайний 

стан. Німецькі спеціальні суди отримали право страчувати кожного, хто 

зумисне псував або нищив харчові продукти і фураж та не виконував 

контингент [35, арк. 2; 48, арк. 9, 70].  

У дистрикті Галичина, як і в інших дистриктах Польського генерального 

губернаторства, була утворена поліція, до складу якої увійшли представники 

українського населення. Українська допоміжна поліція у дистрикті Галичина 

на осінь 1941 р. становила 600 осіб. У місті Львові українська допоміжна 

поліція налічувала 415 українських поліцаїв на чолі з Володимиром Пітулаєм. 

У Львові було відкрито поліцейську школу і на середину 1942 р. її закінчили 
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378 осіб [167, с. 40; 338, с. 495]. В українській історичній та історико-правовій 

літературі негативно оцінюють діяльність української поліції у дистрикті 

Галичина та на інших окупованих українських землях. Після звільнення 

території Галичини у 1944 р. від військ нацистської Німеччини та військ 

союзників Третього Рейху службовці української поліції були затримані і 

засуджені військовими трибуналами і судами до смертної кари або до тривалих 

термінів ув’язнення. У цей же час в комуністичній Польській Народній 

Республіці на основі декрету Польського Комітету Народного Визволення від 

15 серпня 1944 р. та декрету президента Польщі Болеслава Берута від 22 

жовтня 1947 р. була проведена амністія службовців польської державної 

поліції (гранатової поліції) й охорони в’язниць. Службовців польської поліції 

та охорони місць ув’язнення після проходження процедури реабілітації могли 

приймати на роботу без обмежень до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, поліції та ін. [316, с. 842–845]. Реабілітація була 

проведена на основі артикулу 1. 2. декрету президента Речі Посполитої від 22 

жовтня 1947 р. «Про допуск до реабілітації осіб, які виконували свої обов’язки 

в державній поліції (так званій гранатовій) і охорони в’язниць у період 

німецької окупації підлягали особи, які не брали участі у діях, спрямованих 

проти осіб або груп осіб через їх походження, національність або політичні 

переконання, і не порушували своїх обов’язків та відповідальності перед 

польським народом та польською державою [316, с. 844].  

Також діяла німецька поліція, яка проводила жорстоке переслідування у 

першу чергу єврейського населення, а також українців. У селі Любича 

Королівська Рава-Руського повіту з невідомих причин згоріла стайня з трьома 

кіньми. Після чого негайно прибув загін німецької поліції, який вчинив 

криваву розправу, розстрілявши на місці 45 безневинних селян [167, с. 27]. У 

липні 1941р. нацистами було розстріляно ряд польських професорів Вищих 

навчальних закладів м. Львів та членів їхніх сімей [14, с. 73-76].  

Кость Паньківський писав: «Великонімеччина приділила українські землі 

для свого життєвого простору – «Лебенраум», прирікаючи українство в 
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недавньому майбутньому до загибелі. Сьогодні з німецьких документів 

бачимо, які були німецькі плани на «одно тисячоліття». Тоді ми тільки з 

здивуванням дивилися на те, що творять німці, не розуміючи їхньої поведінки. 

Але все ж таки якби хтось був нам сказав тоді, що Генеральний губернатор 

Ганс Франк (1900 – 1946 роки), людина з правничою освітою, визначний і 

надійний адвокат у Мюнхені, запише у своєму щоденнику «Раз ми закінчимо 

переможно війну, то тоді, настільки я в тому зацікавлений, ми можемо зробити 

з поляків і українців січене м’ясо» [173, с. 11]. Ганс Франк був засуджений до 

смертної кари Нюрнберзьким трибуналом [209, с. 516].  

На Галичину, як і на інші окуповані українські землі, поширилося 

німецьке законодавство щодо залучення до робіт на території Третього Рейху 

[165, с. 631-773]. Згідно з розпорядженням німецьких окупаційних властей від 

18 лютого 1942 р., запроваджувався обов’язковий набір працездатного 

населення для робіт на промислових об’єктах та в сільському господарстві 

безпосередньо на території Третього Рейху [79, арк. 1-95]. До цього часу 

робітники виїжджали на роботи до Німеччини добровільно. Перша група 

українських робітників у кількості 600 осіб виїхала добровільно на роботу в 

Німеччину наприкінці жовтня 1941 р. [39, арк. 19-31]. Наприкінці квітня 

1942 р. у Німеччині працювало 665 тисяч робітників з Польського 

Генерального губернаторства, з яких 100 тисяч із дистрикту Галичина [143, с. 

70]. Українці добровільно виїжджали до Німеччини через голод, злидні та 

агітацію. Кожна округа повинна була відправляти до Німеччини 7 – 8 тисяч 

робітників. Відповідні плани також доводила німецька адміністрація для 

повітів, волостей, міст, сіл. Якщо добровольців не було, то їх знаходили 

солтиси, бургомістри, як правило серед сиріт, напівсиріт та у багатодітних 

родинах [131, с. 403].  

З жовтня 1941 р. по квітень 1943 р. з дистрикту Галичина до Німеччини 

виїхало 300 255 осіб, з них 188 895 чоловіків і 111 360 жінок. У випадках, коли 

українське населення намагалося уникнути вивезення на роботу до Третього 

Рейху, окупаційна влада застосовувала жорстокі репресії [149, с. 102]. За 
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відмову від виїзду до Третього Рейху на роботу у селі Оскілки на 

Тернопільщині окупанти розстріляли на майдані у лютому 1943 р. 60 місцевих 

мешканців та спалили 16 дворів. Всього упродовж 1941–1944 років до 

Німеччини тільки з Львівської області було вивезено більше 170 тисяч осіб 

[123, с. 276]. Після закінчення війни та повернення додому в Україну 300 тис. 

колишніх «остарбайтерів» органи НКВС відправили до радянських 

концтаборів та на заслання у віддалені регіони СРСР [131, с. 402]. Добровільно 

чи примусово вони виїхали до Німеччини для радянських спецслужб значення 

не мало.  

На думку К. Кондратюка, Т. Першиної та ін. з України до Німеччини на 

примусові роботи було вивезено 2 млн 400 тис. так званих «остарбайтерів» 

(східних робітників) [123, с. 275; 174, с. 671]. Українські робітники становили 

близько 50 % усіх робітників, вивезених з території Радянського Союзу.  

На відміну від радянської влади німецька окупаційна влада не 

створювала обмежень щодо функціонування релігійних організацій. 

Розпорядженням рейхсміністра А. Розенберга з березня 1942 р. та 

розпорядження А. Гітлера про адміністративний устрій окупованих східних 

територій від 17 липня 1942 р. гарантувалось усім мешканцям свободу 

релігійних переконань об’єднання в релігійні організації та ін. Окупаційна 

влада сподівалася, що надання релігійних свобод відверне місцеве населення 

від політичних проблем [131, с. 409]. Німецька влада дозволила 

функціонування на українських землях УАПЦ, Автономної Української 

Православної церкви, УГКЦ та ін. [24, с. 18–23].  

З жовтня 1943 р. на території дистрикту Галичина було запроваджено 

надзвичайний стан, який діяв до кінця німецької окупації Галичини. Він 

супроводжувався масовими облавами, прилюдними розстрілами заручників, 

вивезенням населення на роботу в Німеччину [131, с. 410; 165, с. 273]. 

Найбільших страждань, жорстокостей з боку окупантів зазнало єврейське 

населення Галичини, яке у планах німецьких нацистів, як і євреї інших країн 

Європи, мало бути повністю знищене. Правовою основою нацистського 
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режиму щодо знищення єврейського населення країн Європи стали 

Нюрнберзькі декрети 1935 р. та наступні рішення нацистського уряду у роки 

Другої світової війни [251, с. 600]. Євреї були позбавлені будь-яких людських 

прав також у цілому ряді нормативних актів Польського генерального 

губернаторства. Вони стосувались особистої свободи, власності, вибору місця 

проживання, запровадження обов’язкової, фактично рабської праці та інші 

[343, с. 802]. Євреїв насильно було зігнано у спеціальні резервації-гетто та у 

концтабори. Гетто існували в усіх великих містах Галичини – Львові, 

Станіславі (Івано-Франківську), Тернополі, Дрогобичі. [143, с. 148]. На 

території Галичини також були утворені концтабори, де знищували 

противників нацистського режиму, передусім євреїв та військовополонених. 

Найвідомішим був Янівський концтабір біля Львова, Шталаг та Цитадель у 

Львові [108, с. 251; 165, с. 212-217]. Нацисти знищили кілька сотень тисяч 

галицьких євреїв, які прожили на наших землях упродовж багатьох століть. 

Тривалий час проживання євреїв у містах і селах Галичини не викликало 

значних конфліктів між українцями та євреями, в навпаки вони дуже часто 

підтримували один одного. Особливо це відбувалося у період Австрії, Австро-

Угорщини, Другої Речі Посполитої, коли єврейські й українські політичні 

партії і громадські організації виступали єдиним фронтом, захищаючи спільні 

інтереси. Ще яскравіше ця співпраця проявилася в період ЗУНР, коли галицькі 

євреї у Тернополі створили Жидівський (єврейський) курінь, який брав участь 

у польсько-українській війні 1918 – 1919 років на боці України. У складі 

Української Галицької Армії також воювали офіцери єврейського походження 

[114, с. 37].  

Багато українців, незважаючи на загрозу смерті для себе і членів родини, 

допомагали євреям врятуватися від смерті. Особлива роль належить 

митрополиту, главі Української Греко-католицької церкви Андрею 

Шептицькому. У листі до Гітлера у березні 1943 р. Андрей Шептицький 

висловив рішучий протест проти геноциду єврейського народу. У червні 

1942 р. митрополит Андрей звернувся до населення з посланням «Не убий», де 
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засуджував участь окремих українців у знищенні єврейського населення. 

Відомо, що за наказом митрополита Шептицького у монастирях і церквах 

Української Греко-католицької церкви було врятовано більше 400 євреїв. 

Митрополит А. Шептицький також протестував проти антиєврейських акцій, 

особисто переховував 150 дітей і 15 рабинів [240]. Тільки в Галичині за 

переховування євреїв на смерть було покарано майже 100 українців. У 

Кременці 1942 р. нацисти розстріляли українського бургомістра М. Синицю-

Варшавського за допомогу євреям [123, с. 278]. Така позиція митрополита 

Андрея не подобалася Гітлеру, який вимагав його арешту. Але губернатор 

дистрикту Галичина К. Ляш переконав Гітлера в недоцільності такого кроку, 

оскільки це могло призвести до незадоволення населення з непередбачуваними 

наслідками. Наприкінці німецької окупації позиція митрополита Андрея та 

духовенства до нацистів мала радше ворожий, аніж лояльний та нейтральний 

характер [131, с. 410]. У лютому 1942 р. А. Шептицький засудив масові 

вбивства євреїв і, щоб урезонити старого владику, до нього скерували 

губернатора Отто Вехтера, Альфреда Бізанца і Ганса Коха. Старий владика 

насварив візитерів за їхнє ставлення до населення [240]. Митрополит Андрей 

Шептицький був єдиною церковною фігурою такого рангу в окупаційній 

Європі, яка виступила на захист євреїв [35, с. 435].  

На відміну від інших окупованих українських територій у дистрикті 

Галичина вдалося організувати розгалужену систему освіти для дітей, що 

охоплювала початкові (народні), середні та фахові школи [338, с. 495]. 

Наймасовішими були народні однокласні, двокласні, трикласні, чотирикласні 

та п’ятикласні школи, де у 1942 році навчалося понад пів мільйона українських 

дітей. У своїх вказівках для закладів освіти окупаційна влада наказувала: 

1) творити лише народні і професійні (фахові) школи і не відкривати середніх 

та вищих шкіл; 2) економити кошти, внаслідок чого на одного вчителя 

припадало не менше 70 учнів; 3) усунути з навчання будь-які патріотичні 

елементи; 4) вищу освіту могли надавати лише німецькі заклади освіти, в яких 

українці могли виконувати лише допоміжні функції [81, арк. 7].  
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З 1 серпня 1941 р. відділ освіти Львівської міської управи став органом 

освіти в уряді дистрикту Галичина. Передбачалося функціонування 

українських та польських навчальних закладів [48, арк. 16-17]. Усе крайове 

шкільництво підпорядковувалося головному відділу науки і навчання при 

уряді Генерального губернаторства у Кракові.  

У дистрикті Галичина діяв відділ науки і навчання в уряді дистрикту. Він 

поділявся на підвідділи народних шкіл, вищих, високих, професійних, фахових 

та господарських шкіл [167, с. 51]. У Галичині в 1941–1942 роках у Львові було 

відкрито три нові учительські семінарії, по одній у Бучачі та Грубешові 

Люблінського дистрикту, у 1943–1944 – у Перемишлянах та Золочеві. Також 

діяло 5 сільськогосподарських шкіл, у яких навчалося 200 учнів та 71 фахових 

професійних шкіл, де навчалося 11 тис. учнів [167, с. 54 – 55]. На 1 листопада 

1941 р. у дистрикті Галичина діяло 3 113 українських шкіл та 720 польських 

шкіл [30, арк. 7]. У наступні роки кількість шкіл зменшилася, оскільки для 

відкриття народних шкіл вимагалося не менше 70 дітей та заборонялося 

приймати дітей, старших 14 років [43, арк. 2]. У 1941-1942 навчальному році у 

Галичині працювало 7 тис. вчителів, не менше половини з яких мали статус 

допоміжних учителів [42, арк. 3]. Німецькі вчителі та працівники отримували 

значно більше коштів, ніж українські та польські. Щомісячно місцева 

працівниця-друкарка отримувала 150 злотих, а німецька друкарка 1 400 злотих. 

Німецький викладач фахових курсів – 4 000 злотих, а польський або 

український – 650 злотих [41, арк. 122 – 137].  

З навчальних планів усіх народних шкіл вилучили вивчення російської 

мови та ввели німецьку. З інших предметів вивчали лише необхідний мінімум, 

оскільки головним завданням освіти на окупованих територіях була підготовка 

місцевого населення для робіт на потреби Третього Рейху. Окупаційна влада 

дозволила відновити читальні «Просвіти» та розпочати їх роботу на основі 

власних статутів [68, арк. 10].  

Навесні 1942 р. було відкрито медичний, ветеринарний, фармацевтичний, 

політехнічний у складі п’яти факультетів: будівельний, архітектурний, 



108 
 

 

хімічний, машинобудівельний, електрохімічний та сільськогосподарський [75, 

арк. 21-29]. У листопаді 1942 р. на базі факультету сільськогосподарського 

інституту відкрито інститут лісової інспекції. У формі державної музичної 

школи з українською мовою навчання відновився Львівський музичний 

інститут імені Лисенка, а у 1943 році Державна вища торговельна школа [142; 

[313, с. 162-163].  

У 1942 році в медичному інституті навчалися 722 студенти, у 

ветеринарному 260, політехнічному 400. Українські студенти переважно 

навчалися на 1 – 2 курсах, а на старших польські студенти, що було пов’язано 

із незначною кількістю українських студентів у період Другої Речі Посполитої 

[313, с. 162-163].  

 

Висновки до розділу 2  

Передумовою початку Другої світової війни стало підписання 23 серпня 

1939 р. договору про ненапад, який отримав назву пакту Молотова–

Ріббентропа, та таємного договору, який передбачав знищення незалежних 

держав та захоплення їхніх територій.  

Долучення західноукраїнських земель (Східної Галичини і Волині) до 

складу УСРС та СССР відбулося на основі рішень Народних Зборів Західної 

України у жовтні 1939 р. Після чого було проведено так звану «радянізацію», 

яка, з одного боку, охопила встановлення радянської моделі влади, 

українізацію освіти, культури, а з іншого – масові репресії та депортації 

місцевого населення.  

На частині окупованих Третім Рейхом польських земель було утворено 

Польське генеральне губернаторство, до складу якого увійшли дистрикти 

Краків, Варшава, Люблін, Радом, які поділялися на округи. Продовжували 

діяти органи місцевого управління.  

Після нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз через 

прорахунки радянського диктатора Й. Сталіна, репресії проти керівництва та 

вищого офіцерського складу Червоної армії упродовж 1941–1942 років 
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територія України була окупована німецькими військами та військами їхніх 

союзників. Окуповані українські землі були включені до складу 

Рейхскомісаріату Україна з центром у місті Рівне, куди увійшла більшість 

українських земель, дистрикт Галичина у складі Польського генерального 

губернаторства, зона військової адміністрації, окуповані союзником 

нацистської Німеччини, Румунією українські землі, що були долучені до 

губернаторств Бессарабія і Буковина та Трансністрія. Територія Закарпатської 

України ще раніше у березні 1939 р. була окупована іншим союзником 

нацистської Німеччини – Угорщиною.  

Після початку німецько-радянської війни та захоплення українських 

земель Східна Галичина була включена до складу Польського генерального 

губернаторства як дистрикт Галичина. У дистрикті Галичина функціонували 

окупаційні органи влади на зразок інших дистриктів Польського генерального 

губернаторства.  

Незважаючи на деякі особливості нацистського окупаційного режиму в 

дистрикті Галичина, він функціонував на загальних принципах, визначених 

керівництвом Третього Рейху для окупованих східних територій. Німецькі 

окупанти розглядали Галичину, як і інші українські землі, територією для 

військової та економічної експансії та поширення життєвого простору й 

ігноруючи будь-які інтереси місцевого населення.  
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РОЗДІЛ 3  

НАЦИФІКАЦІЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ У ГАЛИЧИНІ 

 

3.1. Формування та діяльність німецьких військових та 

поліцейських судів 

Після початку Другої світової війни та окупації польських земель у 

підрозділах німецької армії почали функціонувати військові суди. Військові 

суди у Німеччині були ліквідовані у 1920 році після поразки у Першій світовій 

війні та були відновлені після приходу до влади Гітлера на основі закону від 12 

травня 1933 р. Діяльність військових судів також врегульовували закони, які 

були прийняті упродовж 1933–1936 роках [335, с. 37; 340, с. 6].  

Для функціонування німецьких військових судів у роки Другої світової 

війни важливе значення мали два розпорядження 1938 р. про спеціальне 

кримінальне право в період війни і в період спеціальних акцій. Ці 

розпорядження набули чинності вже перед початком Другої світової війни 

[335, с. 37]. На час початку Другої світової війни у структурі німецького 

генерального штабу було запроваджено посаду генерального кватермейстера, 

який здійснював наглядав над військовим судочинством.  

До структур німецьких військового суду належали військово-польові 

суди (Feldkriegs gericht) та військові суди військово-морських сил. До складу 

військових судів входили 3 особи: військовий суддя як керівник суду і два 

штабні офіцери вищого військового звання ніж звинуваченні особи (один із 

них міг бути рівного звання з звинуваченою особою). Дані штабні офіцери 

виконували функції присяжних [298, с. 111]. У надзвичайних випадках функції 

керівника суду міг виконувати штабний офіцер або офіцер з повноваженнями 

керівника суду. До складу Військового суду Третього Рейху входили: керівник 

суду (сенату), суддя військового суду Третього Рейху і три офіцери. На 

окупованих польських землях функціонували суди начальних польових 

комендатур, суди командирів корпусів і суди командирів дивізій. Ці суди діяли 

і під час німецько-радянської війни. Юрисдикція начальних польових 
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комендатур поширювалася на декілька повітів, суди польових комендатур 

очолювали керівники польових комендатур. Вони здійснювали судочинство 

щодо військовослужбовців німецької армії на підпорядкованій їм території та 

цивільних осіб, які підлягали юрисдикції цих судів. Суди командирів дивізій і 

корпусів здійснювали судочинство щодо підпорядкованих їм 

військовослужбовців [351, с. 137].  

Також було врегульовано питання притягнення до відповідальності у 

військових судах цивільного населення. Ці справи розглядав військовий суд, 

який розміщувався найближче до місця вчинення правопорушення, яке, на 

думку окупаційних властей, вважалося злочинами [304, с. 88]. Військові суди 

на місцях мали співпрацювати з органами поліції та органами окупаційної 

адміністрації. Судочинство у військових судах вели у спрощеному порядку. 

Обвинувачений мав бути допитаний у судовому засіданні і йому надавали 

останнє слово. У випадку відсутності норм матеріального кримінального права 

для розгляду справи по суті суд міг виносити вирок у справі на основі судового 

угляду. Судові вироки виносили більшістю складу суду і після їх оголошення 

подавали у письмовій формі. Вироки суду оголошував та підписував голова 

суду [298, с. 110-112]. Юрисдикції військових судів підлягали 

військовослужбовці сухопутних військ, військово-повітряних і військово-

морських сил, в окремих випадках резервісти, військовополонені, цивільні 

особизвинувачені у шпигунстві, партизанстві, закликах до розвалу збройних 

сил, державна зрада, пошкодження військового майна та інших дій, 

спрямованих на ослаблення збройних сил Третього Рейху. Суб’єктами 

вищезгаданих злочинів могли бути громадяни Третього Рейху, особи 

німецького походження [335, с. 39]. Розгляди кримінальних справ щодо 

вищезгаданих злочинів відбувалися у випадках їх відповідності інтересам 

Вермахту. Рішення про розгляд кримінальних справ у військових судах 

приймало керівництво Верхмату та підпорядковані йому структури на місцях 

[304, с. 89].  

У вересні 1939 р. командуванням Вермахту було утворено військові 
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надзвичайні суди. Їх створювали на основі розпорядження керівництва 

Верхмату про вилучення зброї і боєприпасів у мешканців окупованих 

територій. Від цього обов’язку, згідно з наказом керівництва Верхмату, могли 

звільнятися громадяни Третього Рейху і особи німецького походження [332, с. 

286]. До складу надзвичайного суду входив командир полку (або рівнозначний 

за званням командир військової частини і двоє солдатів). Даний суд збирався 

упродовж 24 годин після вчинення дій, які окупаційна влада трактувала як 

злочин [306, с. 62-65]. До них належали крадіжка і знищення військового 

майна, зброї і боєприпасів. Засідання даного суду відбувалося негайно і він в 

основному виносив смертні вироки. Смертні вироки надзвичайного суду також 

виконувались негайно. Рішення надзвичайного військового суду не 

передбачали їх апеляційного та касаційного оскарження [334, с. 110]. 

Надзвичайні суди використовувала нацистська влада для репресій на 

окупованих землях Європи проти мирного населення. 3 6 жовтня 1939 р. 

юрисдикція німецьких надзвичайних військових судів поширилася на усі 

польські землі, а після початку німецько-радянської війни на захоплені землі 

Радянського Союзу і відповідно українські землі [321, с. 107-110]. Командувач 

збройних сил нацистської Німеччини генерал Вальтер фон Браухнітч 

вищезгаданим наказом дозволив утворювати надзвичайні військові суди під 

командуванням командира батальйону та двох солдатів, що було пов’язано з 

збільшенням опору окупантам і відповідно зростання репресій щодо населення 

завойованих територій. Після утворення Польського генерального 

губернаторства генеральний губернатор Ганс Франк зробив спробу впливу на 

функціонування військового судочинства [335, с. 78]. З цією метою він видав 

26 січня 1940 р. розпорядження про військове судочинство у справах 

цивільних осіб на території Генерального губернаторства. У військових судах 

усі категорії кримінальних проваджень розглядали на основі німецького 

кримінального та кримінально-процесуального права. Німецькі військові суди 

могли передавати справи до розгляду німецьким та ненімецьким судам [325, с. 

59]. З 2 лютого 1940 р. було ліквідовано надзвичайні військові суди і їхні 
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функції передано до надзвичайних поліцейських судів Польського 

генерального губернаторства, які також діяли у дистрикті Галичина. Фактично 

німецькі військові суди на території Генерального губернаторства 

функціонували без впливу на них окупаційних органів влади. Своєю чергою 

німецькі адвокати, які мали канцелярії на території Генерального 

губернаторства, могли виступати захисниками у військових судах. На території 

Галичини військові суди почали діяти у червні–липні 1941 р. після початку 

німецько-радянської війни. На основі наказу командувача Вермахту Кейтеля 

від 04. 12. 1941р. військові суди могли розглядати справи та виносити смертні 

вироки 1) при замаху на життя і здоров’я; 2) шпигунство; 3) саботаж; 4) 

комуністична діяльність; 5) осіб, які могли викликати безпорядки; 

6) зрада, а) незаконний перехід кордону, б) спроби вступу на військову службу 

в ворожі держави г) незаконне володіння зброєю. Судочинство мало вестись в 

закритому режимі [349, с. 29-34]. Смертні вироки мали виконуватись не 

пізніше тижня з дня їх винесення. Даний наказ діяв на усіх окупованих 

територіях Европи, за винятком Данії [164, с. 576-577].  

Окрім військових судів на окупованих польських землях, а відповідно 

після початку німецько-радянської війни з 22 червня 1941 р. українських, були 

утворені поліцейські суди. Поліцейські суди після нападу нацистської 

Німеччини на Польщу підпорядковувалися своїм безпосереднім керівником та 

входили у структури німецького окупаційного військового судочинства. 

Утворення поліцейських судів було пов’язано із функціонуванням на 

захоплених польських, а пізніше українських землях органів німецької поліції. 

До органів німецької поліції належали полки поліції порядку (Ordnungspolizei), 

які в Польському генеральному губернаторстві складали 7 – 8 полків, від двох 

до п’яти батальйонів поліції охорони (Schutzpolizei), полки СС «Мертва 

голова», які формувалися також із охоронців концентраційних таборів та 

поліції безпеки (Einsatrzgruppen Sipo und SD), що складалися також із штабу і 

двох або чотирьох операційних відділів (Einsatz komandos) [335, c. 41]. 

Завдання операційних груп поліції безпеки було видано у липні 1939 р. ще 
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перед початком Другої світової війни на основі угоди між керівництвом 

Вермахту та поліції безпеки. Завданням структур поліції безпеки мали стати 

забезпечення порядку на окупованих німецькою армією європейських землях. 

У межах цих діб поліція безпеки мали знищувати без будь-яких обмежень усі 

наявні осередки опору та ліквідації учасників опору [321, с. 103]. Органи 

поліції безпеки мали надзвичайно широкі повноваження і не існувало прямого 

їх підпорядкування командуванню Вермахту. Поліція безпеки у більшості 

випадків на окупованих землях заміняла собою військове судочинство. У 

цьому контексті 20 вересня 1939 р. керівник поліції безпеки видав наказ, у 

якому військовим заборонялося виконувати смертні вироки без рішення 

поліцейських судів. Поліція безпеки могла самостійно проводити розстріли у 

разі нападу на структури поліції та втечі з місця вчинення злочину. В інших 

випадках ці справи мали розглядати надзвичайні військові суди [344, с. 288–

289].  

Поряд із надзвичайними військовими судами на основі розпорядження 

командувача збройних сил нацистської Німеччини від 21 вересня 1939 р. 

передбачалося створення надзвичайних поліцейських судів у складі трьох осіб. 

До завдань поліцейських судів належали забезпечення порядку і безпеки в тилу 

німецької армії та вилучення зброї і боєприпасів у місцевого населення [321, с. 

117].  

Судочинство у поліцейських судах відбувалося у спрощеному вигляді. У 

письмовому вироків мало міститися прізвища засуджених осіб та складу суду, 

їхні звання, посади та дата і місце судового засідання. На відміну від 

надзвичайних військових судів тут існувала можливість контролю за 

діяльністю суду з боку командувача армії або командувача військового округу, 

які могли вимагати затвердження смертних вироків у вищих поліцейських 

інстанціях [294, с. 85-89]. Утворення надзвичайних поліцейських судів 

зменшило вплив на окупованих землях військових судів [304, с. 309]. Після 

утворення Польського генерального губернаторства відбулися зміни в 

діяльності органів поліції та поліцейських судів. Очолював органи поліції 
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вищий керівник поліції безпеки і поліції порядку. Система поліцейського 

судочинства у Польському генеральному губернаторстві була передбачена у 

розпорядженні генерального губернатора Ганса Франка від 31 жовтня 1939 р. 

Поліцейські суди на основі цього розпорядження створювались у структурах 

поліції у дистриктах. Поліцейські суди утворювались у полках і батальйонах 

поліції та в окремих відділах поліції безпеки [334, с. 100]. Це розпорядження 

передбачало утворення надзвичайних судів і в структурах СС, які за своєю 

жорстокістю переважали інші військові та поліцейські структури нацистської 

Німеччини. Процес у надзвичайних поліцейських судах був значно спрощений, 

навіть порівняно з надзвичайними військовими судами. Усі процесуальні 

норми діяльності поліцейських судів містилися в одному параграфі 

розпорядження. У вироків поліцейських судів містилися прізвища членів суду, 

засудженої особи, свідків, кваліфікація вчиненого злочину, дата прийняття 

рішення суду та дата виконання судового вироків [320, с. 9-11].  

До юрисдикції надзвичайних поліцейських судів належать кримінальні 

справи за злочини проти органів влади нацистської Німеччини та Польського 

генерального губернаторства, пошкодження державного майна, будівель, 

агітація проти німецької влади, спалення майна Третього Рейху і майна осіб 

німецького походження на території Польського генерального губернаторства, 

злочини вчинені проти громадян Третього Рейху та осіб німецького 

походження [335, с. 66]. За ці злочини передбачалося лише єдине покарання – 

смертна кара. До смертної кари засуджували не тільки осіб, які вчинювали дії, 

які окупаційна влада трактувала як злочин, а також співучасники. Окрім того, 

до них відносили навіть осіб, які не донесли органам поліції інформацію про 

осіб, що планували вчинити злочини [335, с. 66]. У цей же час на території 

Третього Рейху суди винесли у 1939 – 173, 1940 – 306, 1941 – 1176, 1942 – 1592 

смертні вироки [311, c. 168].  

Поліцейські суди на основі розпорядження командувача збройних сил 

нацистської Німеччини від 12 вересня 1939 р., також могли розглядати 

кримінальні справи щодо злочинів вчинених проти німецької армії і її 



116 
 

 

військовослужбовців та осіб, що без згоди окупаційних властей володіли 

зброєю і боєприпасами [320, с. 8].  

Поліцейські надзвичайні суди були виведені з підпорядкування органів 

юстиції Генерального губернаторства і напряму підпорядковувалися 

керівникам поліції у Польському генеральному губернаторстві [320, с. 10]. 

Окрім керівництва органів поліції контроль, за діяльністю поліцейських судів 

мав генеральний губернатор, який міг доручити перегляд вироків 

надзвичайного поліцейського суду вищому керівництву поліції, що було 

єдиною можливістю оскарження вироків надзвичайних поліцейських судів. 

Повноваження генерального губернаторства із впливу на діяльність 

поліцейських, військових та інших окупаційних судів було розширено після 

видання декрету Гітлера від 30 січня 1940 р. про право помилування на 

окупованих польських землях [335, с. 67]. На основі цього декрету Ганс Франк 

міг приймати рішення про помилування особі, засуджений до смертної кари 

поліцейськими, військовими та іншими судами на території Генерального 

губернаторства [242, с. 446-449].  

Генеральний губернатор також міг видавати розпорядження, що 

стосувалися діяльності судів, та встановлював нові види злочинів, що 

підлягали юрисдикції поліцейських судів. Генеральний губернатор міг 

вимагати надання вироків поліцейських судів у конкретних справах для 

ознайомлення [334, с. 395]. Наприкінці 1941 р. Ганс Франк зобов’язав усі 

поліцейські суди подавати йому судові вироки з можливістю права 

помилування окремих осіб. Ці рішення нерідко ставали причиною конфліктів 

між органами влади Польського генерального губернаторства і керівництвом 

органів поліції нацистської Німеччини. Розпорядженнями від 26 листопада 

1941 р. «Про володіння зброєю в Генеральному губернаторстві», «Про 

боротьбу з правопорушеннями на території Генерального губернаторства» 

було розширено компетенцію поліцейських судів [285, с. 661-663]. Ці 

розпорядження відповідали змісту розпоряджень командувача німецької армії, 

прийнятих  на початку Другої світової війни під час окупації польських земель 
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від 12 вересня 1939 р., 21 вересня 1939 р., 6 вересня 1939 р. У розпорядженні 

«Про володіння зброєю у Генеральному губернаторстві» [285, с. 662–663] 

вказувалося, що особи, які володіли зброєю, боєприпасами, вибуховими 

речовинами зобов’язувалися негайно їх здати до найближчого відділення 

німецької поліції. Уряд Генерального губернаторства і головний відділ 

внутрішніх справ зобов’язувались підготувати проект розпорядження про 

встановлення порядку володіння зброєю. У § 2 розпорядження вказувалося, що 

особи, які не є німцями та володіють зброєю і боєприпасами, підлягали 

покаранню у вигляді смертної кари [285, с. 622]. У § 3 розпорядження вказано, 

що особи ненімецького походження, які володіли інформацією про наявність 

зброї, боєприпасів, вибухових речовин, ручних гранат у інших відомих та 

невідомих їм осіб у випадку неповідомлення про це поліцію та інші органи 

влади підлягали покаранню у вигляді смертної кари [285, с. 663].  

У § 6 розпорядження містилися положення, які стосувалися 

західноукраїнських земель, що увійшли до складу дистрикту Галичина, та 

декількох населених пунктів, які були включені до складу дистрикту Краків, 

що до 22 червня 1941 р. входили до складу Радянського Союзу та набули 

чинності з 16 грудня 1941 р. [285, с. 663]. Інші положення розпоряджень 

набули чинності з 1 грудня 1941 р. Розпорядження «Про боротьбу із 

правопорушеннями (злочинами) на території Польського генерального 

губернаторства» фактично повністю дублювали аналогічне розпорядження 

командувача збройних сил Третього Рейху від 31 жовтня 1939 р. Відмінність 

між розпорядженнями стосувалися порядку функціонування надзвичайних 

поліцейських судів. До складу поліцейських судів входили офіцер у званні 

командира полку та батальйону поліції охорони порядку та керівник 

(комендант) окремих підрозділів поліції безпеки у званні гауптштурмфюрер і 

два військовослужбовці, підпорядковані їм структури [285, с. 662–664]. Вироки 

надзвичайних поліцейських судів вимагали затвердження у генерального 

губернатора шляхом застосування права на помилування або відмови від 

помилування [285, с. 663–664]. 13 травня 1942 р. було видано нове 
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розпорядження, яке врегульовувало діяльність надзвичайних поліцейських 

судів. Поряд із основними покараннями, якими, як правило була смертна кара, 

передбачались і додаткові покарання у вигляді конфіскації майна. Конфіскація 

майна могла бути і як основне покарання у випадку коли не вдавалося 

затримати й арештувати обвинувачену особу [284, с. 252]. На основі 

секретного наказу міністра юстиція Третього Рейху та Рейхсфюрера СС від 05. 

11. 1942 «Про судочинство у справах поляків та інших східних народів» 

передбачалося спрощений порядок судочинства та посилення кримінальної 

відповідальності», а також збільшити повноваження органів поліції [164, с. 

579-580].  

У наступні роки окупації було прийнято низку розпоряджень щодо 

діяльності поліцейських судів, що було пов’язано зі збільшенням репресій 

проти населення окупованих територій [165, с. 252]. Зокрема розпорядження 

від 11 липня 1942 р. «Про охорону урожаю» передбачало смертну кару за 

умисне знищення або пошкодження урожаю, як продуктів харчування так і 

фуражу для тварин. Аналогічне покарання передбачалося і для осіб, які 

спалювали урожай [263, с. 321].  

Окрім урожаю, окупанти також контролювали вирощування, споживання 

та продаж сільськогосподарських тварин і птахів (худоби, свиней, овець, 

курей, гусей, качок та ін.) [335, с. 71]. Ще одним розпорядженням від 2 жовтня 

1943 р. «Про німецьку справу відбудови у Генеральному губернаторстві» 

передбачалася смертна кара та тюремне ув’язнення за умисне знищення, 

пошкодження та спалення майна що належало німецьким окупантам [265, с. 

589]. Ці справи розглядали надзвичайні суди, створені органами поліції 

безпеки. До складу такого суду входив як головуючий керівник (комендант) 

структурного підрозділу СС поліції безпеки і два працівники цієї структури. 

Процес у надзвичайних судах був дуже спрощений, навіть порівняно з іншими 

німецькими судами. У вироках надзвичайного суду поліції безпеки містилися 

прізвища суддів, прізвища засуджених, правові норми, на основі яких було 

внесено судовий вирок, та дата і місця виконання вироку суду. У 1944 році 
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коли почалося звільнення Правобережної України від німецьких військ та 

військ союзників нацистської Німеччини, повноваження надзвичайних 

поліцейських судів було ще більше розширено. З 1944 на основі розпоряджень 

вищого керівництва СС і поліції було затверджено застосування смертної кари 

також до родичів звинуваченої особи [241, с. 599; 311, с. 284-299].  

Жорстокі покарання, які виносили надзвичайні поліцейські суди та інші 

суди нацистської Німеччини, мали на меті залякування місцевого населення. 

Для цього смертні вироки виконували у людних місцях, а оголошення про 

виконання смертних вироків вивішували у населених пунктах. У Дрогобичі 

розстріли засуджених на смерть відбувалися біля стіни у центрі міста, а у 

Львові виконання смертних вироків через повішення відбувалися на міських 

ринках [165, с. ]. Більшість осіб, засуджених і страчених на основі вироків 

надзвичайних поліцейських судів, були цивільними особами і не мали жодного 

відношення до руху опору проти німецьких окупантів. Німецькі надзвичайні 

поліцейські суди застосовували винесення смертних вироків і практику страти 

заручників. Проти практики страти заручників виступали чільні представники 

греко-католицького та католицького духовенства. На думку польського 

дослідника К. М. Поспішальського, надзвичайні поліцейські суди не можна 

вважати судами, а структурами, до повноважень яких належало не 

судочинство, а ведення репресій проти мирного населення [320, с. 9–10]. За 

своєю жорстокістю вони відповідали двійкам і трійкам НКВС, що діяли в 

Радянському Союзі, а особливо на українських землях у роки правління 

Йосипа Сталіна. Навіть така жорстока людина, як генеральний губернатор 

Франк, який причетний до жахливих злочинів на території Польщі й України 

відмовився від практики контролю за діяльністю надзвичайних поліцейських 

судів через видання актів т. зв. «помилування» [335, с. 73]. На основі 

циркуляра міністра юстиції Третього Рейху заборонялося призначати 

керівниками надзвичайних поліцейських судів осіб з юридичною освітою [55, 

арк. 63–65].  
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На окупованих нацистською Німеччиною землях Європи функціонували 

суди військ СС. Суди військ СС було утворено через конфлікт, який існував у 

роки Другої світової війни між Верхматом (керівництво збройних сил 

Німеччини) та структурами поліції СС, які підлягали Генріхові Гіммлеру, що 

був одним із найближчих соратників Гітлера і ніс пряму відповідальність за 

злочини, вчинені нацистами у роки Другої світової війни співробітниками СС. 

Оскільки службовці поліції несли відповідальність у військових судах, Гімлер, 

користуючись наближеністю до Адольфа Гітлера, створив окрему систему 

поліцейських судів СС і поліції, яка виконувала спеціальні завдання на основі 

розпорядження з питань оборони Ради Міністрів Третього Рейху від 17 жовтня 

1939 р. [335, с. 75].  

На цій підставі Гітлер видав розпорядження у листопаді 1939 р. та квітні 

1940 р., у яких було врегульовано організацію, структуру, склад, повноваження 

і систему покарань, які могли застосовувати ці суди [315, с. 318-327].  

Це судочинство мало стосуватися насамперед службовців СС і поліції, 

яка виконувала особливі завдання. На практиці суди СС самостійно 

розширювали свою компетенцію на окупованих землях країн Європи та 

застосовували репресії проти мирного населення [313, с. 147-149].  

До структури судів СС і спеціальної поліції належали суди СС і поліції 

як суд І інстанції. Судом ІІ інстанції були вищі суди СС і поліції, які у 

найважливіших справах діяли як суди І інстанції [313, с. 149].  

1 квітня 1940 р. було утворено в Мюнхені найвищий суд СС і поліції при 

головному командуванні СС на зразок Найвищого суду Вермахту. Керівників 

судів СС і поліції призначав Гітлер, вони несли дисциплінарну 

відповідальність перед керівником СС. Присяжними у цих судах виступали 

співробітники СС (у випадку, коли обвинувачена особа була співробітником 

цієї структури) та у випадку, коли обвинувачена особа була працівником 

поліції [313, с. 140–141].  

До складу суду СС входили три особи – голова і двоє присяжних. Вищі 

суди СС складалися з п’яти осіб – двох суддів і трьох присяжних. Найвищий 
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суд очолював керівник СС і поліції та його заступники. Цей суд діяв на 

постійній основі при Головному командуванні СС і за участі трьох присяжних 

з-поміж працівників головного командування СС і поліції [313, с. 152]. На 

основі розпорядження від 02. 10. 1943р. «Про ліквідацію спротиву німецькій 

владі» смертна кара застосовувалася за порушення законів і розпоряджень, 

карались як організатори, так і виконавці. Замах кваліфікувався як закінчений 

злочин. У вироках зазначались прізвища суддів, звинувачених, докази, склад 

злочину, дату засудження та виконання вироків. Вироки даних суддів 

виконувались негайно [165, с. 229-235].  

У Польському генеральному губернаторстві функціонував суд СС і 

поліції в Кракові та його філія у Варшаві. Варшавська філія була ліквідована 1 

липня 1940 р. і з цього часу єдиним судом СС і поліції на території Польського 

генерального губернаторства був суд у Кракові. Під юрисдикцію цього суду 

підпадали працівники німецької поліції [294, с. 97-101]. Зі серпня 1942 р. суду 

СС і поліції передавали кримінальні справи, які стосувалися важливих 

службових злочинів, вчинених на службі та у випадку, коли кримінальні 

справи порушувала німецька поліція, яка виконувала контрольні функції над 

українською та польською поліцією. З вересня 1943 р. до суду СС і поліції 

передавали кримінальні справи усіх службовців ненімецької поліції на 

території Польського генерального губернаторства. Польський дослідник Адам 

Гемпель писав, що суд СС і поліції прийняв значну кількість судових вироків з 

дотриманням усіх вимог кримінально-процесуального законодавства Третього 

Рейху, Польського генерального губернаторства та польського законодавства 

[297, с. 104]. Незважаючи на факт дотримання вимог законодавства поліцейські 

суди були складовою частиною нацистського тоталітарного режиму на 

окупованих українських та польських землях і здійснювали репресії проти 

цивільного населення і характеризувалися своєю надзвичайною жорстокістю. 
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3.2. Спеціальні, німецькі суди та Вищі німецькі суди 

Спеціальні суди стали одними з перших судових органів, окрім 

військових та поліцейських судових органів, які розпочали діяльність у 

Польському генеральному губернаторстві. До юрисдикції спеціальних судів 

належали винятково кримінальні справи. На основі розпорядження Польського 

генерального губернатора від 15 листопада 1939 р. керівники дистриктів 

зобов’язувались усіма доступними засобами сприяти діяльності спеціальних 

судів [334, с. 105]. За встановленими у гітлерівській Німеччині правилами, 

спеціальні суди на окупованих територіях могли розпочинати свою роботу, 

якщо у місті функціонували органи влади [318, с. 59]. Першими були створені 

спеціальні суди у Кракові та Радомі. Для Варшавського і Люблінського 

дистриктів було створено спеціальний суд у Варшаві [346, с. 375]. Пізніше 

було утворено окремий спеціальний суд для Люблінського дистрикту. 

Утворені в часи військового правління спеціальні суди в Пьорткові, Ченстохові 

і Кельцах втратили статус окремих судів і стали відділеннями спеціального 

суду у Радомі [345, с. 330]. Також були створені відділення від спеціального 

суду краківського дистрикту у Жешуві та у Замості від спеціалізованого суду 

Люблінського дистрикту. Відділення спеціального суду у Замості було 

створено у 1940 році. Спеціальні та інші суди на території Люблінського 

дистрикту створювали дещо пізніше, що було пов’язано з планами передачі 

частини Люблінського дистрикту Радянському Союзу [340, с. 14]. Після 

підписання радянсько-німецького договору про дружбу і кордони від 28 

вересня 1939 р. Люблінщина була окупована військами Вермахту. До кінця 

жовтня 1939 р., коли Люблінщиною управляла військова адміністрація, тут не 

було створено жодного німецького суду за винятком військових судів 

Вермахту [345, с. 331-334].  

На підставі параграфу першого розпорядження генерал-губернатора 

Ганса Франка від 15 листопада 1939 р. керівники дистриктів отримали право на 

реорганізацію спеціальних судів у межах дистрикту. Але вони не могли 

втручатися у професійну роботу суддів. Аналогічно діяли органи прокуратури 
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при спеціальних судах [334, с. 120]. Зміни в структурі спеціальних судів 

Люблінського дистрикту відбулися навесні 1941 р., коли суд зі Замостя було 

перенесено до Холма [340, с. 12]. До юрисдикції спеціального суду в Холмі 

належали повіти Холм, Грубешів, Замостя, Білгорай. Інші території належали 

до юрисдикції спеціального суду у Любліні. Усі судові справи було передано 

від спеціального суду зі Замостя до суду у Холмі [346, с. 375].  

Наступна суттєва зміна у територіальній структурі спеціальних судів 

Польського генерального губернаторства відбулася після початку радянсько-

німецької війни 22 червня 1941 р. та захоплення гітлерівською Німеччиною 

частини території Радянського Союзу та створення на українських етнічних 

землях дистрикту Галичина. Після створення дистрикту Галичина було 

організовано управління спеціальних судів у Тернополі, Львові та Станіславі 

(Івано-Франківськ) [262, с. 603]. Окрім судочинства, ці управління виконували 

функції німецьких судів та займалися адміністративними справами, які в інших 

окупованих європейських країнах виконували Вищі німецькі суди. До 

юрисдикції спеціального суду у Львові належали території Дрогобицького, 

Стрийського, Самбірського, Кам’янка-Бузького, Рава-Руського та Судово-

Вишнянського повітів. До юрисдикції спеціального суду у Станіславі належав 

Станіслав і Станіславський район, Калуський та Городенківський райони [53, 

aрк. 1]. До окружного суду у Тернополі – Тернопіль і Тернопільський повіти, 

Золочівський, Бережанський та Чортківський повіти. Найбільшим за обсягом 

був округ спеціального суду у Львові [51, арк. 13]. Ця диспропорція виявилася, 

ще більшою коли за розпорядженням від 13 лютого 1942 р. керівник головного 

відділу юстиції Віллє вилучив Золочівський повіт з юрисдикції спеціального 

суду у Тернополі та передав його до юрисдикції спеціального суду у Львові 

[51, aрк. 13].  

Цього ж дня іншим розпорядженням керівника головного відділу юстиції 

усі судові справи зі Золочівського повіту були передані до повноважень 

Львівського спеціального суду [51, арк. 14]. Найбільшим за штатом без 

урахування спеціальних судів, що були створені у дистрикті Галичина, був 
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Краківський спеціальний суд. До складу спеціального суду у Кракові входили 

вісім суддів і дванадцять допоміжних працівників суду. В інших 

спеціалізованих судах кількість суддів та допоміжних працівників була 

меншою. У Варшавському спеціальному суді було четверо суддів та дев’ять 

допоміжних працівників, Ченстохові – троє суддів і дев’ять допоміжних 

працівників, Пьорткові – троє суддів і десять допоміжних працівників, Кельцях 

– троє суддів і дванадцять допоміжних працівників, Радомі – четверо суддів і 

десять допоміжних працівників, Замосцях – четверо суддів і дванадцять 

допоміжних працівники суддів і у Жешові – четверо і одинадцять допоміжних 

працівників суду [335, с. 87–88]. У спеціальному суді у Львові працювало 7 

суддів, Тернополі та Станіславі по троє суддів [51, арк. 25–37].  

Так, спеціальний суд у Львові розглядав цивільну справу про розірвання 

шлюбу та поділу спільного майна між собою німецького походження Ерною 

Нойман та Альбертом Нойман за участі адвоката Володимира Демка. 

Рішенням суду від 15. 12. 1942 р. шлюб було розірвано та Ерна Нойман 

отримала конфісковане радянською владою майно [67 ар. 1-5].  

У кожному конкретному випадку керівники спеціалізованих судів могли 

видавати розпорядження про розподіл судових справ між різними суддями 

підпорядкованих ним судів. Недостатня кількість суддів при розгляді судових 

справ призвела до спеціалізацій суддів та створення судових палат. За 

встановленим міністерством юстиції Третього Рейху планом діяльності 

спеціальних судів на 1941 рік передбачалося створення судових палат у 

кількості трьох осіб [340, с. 8–9]. Головою палати міг стати суддя з досвідом 

роботи у ранзі судді апеляційного суду. Для кожної палати передбачався 

окремий секретаріат та три охоронці у званні старших секретарів юстиції, двох 

перекладачів і двох ненімецьких службовців, що брали участь у підготовці 

судового розгляду. На території дистрикту Галичина у складі допоміжного 

апарату суду були також українці. У складі спеціалізованого суду у Кракові 

було п’ять суддів німців та четверо службовців суду німецького походження. 

Після звернення голови краківського спеціального суду до міністра юстиції 
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Третього Рейху штат суду було збільшено до шести осіб, що дало змогу 

створити дві палати у складі суду. Після збільшення штату спеціального суду у 

Кракові до семи осіб у ньому працювало, троє секретарів судових засідань. 

Спільною для двох палат була канцелярія суду [340, с. 14]. При усіх 

спеціальних судах працювала німецька прокуратура (Anklagebehorde) та 

офіційний перекладач з польської та української мов. Спеціальні суди також 

виконували доручення Вищих німецьких, спеціалізованих та інших німецьких 

судів. Спеціалізовані суди могли приймати рішення про передачу 

кримінальних справ ненімецьким судам. До юрисдикції спеціальних судів 

належали усі кримінальні та цивільні справи, що не входили до компетенції 

німецьких військових та поліцейських судів. Державне обвинувачення, як уже 

згадувалося, підтримували органи німецької прокуратури. У Польському 

генеральному губернаторстві не було створено цілісної системи органів 

прокуратури. Повноваження, які на території Третій Рейху виконував 

генеральний прокурор і міністр юстиції у Генеральному губернаторстві їх 

виконували керівники головного відділу юстиції Генерального губернаторства 

та керівники відділів юстиції у дистриктах. За планом створення судочинства в 

Польському генеральному губернаторстві найбільшим за кількістю штат 

працівників прокуратури був у Краківському спеціальному суді та складався із 

одного віце (заступника) прокурора, 10 прокурорів та 30 допоміжних 

працівників [335, с. 88]. На другому місці, за кількістю працівників, був 

спеціальний суд у Варшаві – один віце (заступник) прокурора, 5 службовців 

прокуратури та 28 допоміжних працівників прокуратури. Не набагато меншим 

був штат працівників прокуратури при інших спеціальних судах. Зокрема, в 

спеціальних судах у Любліні та Радомі по одному заступнику прокурора, 6 

працівників прокуратури та по 23 допоміжні працівники прокуратури. Розподіл 

функцій у межах окремих прокуратур та внутрішня структура не були 

однаковими. Розподіл функцій відбувався шляхом видання окремих наказів 

працівникам прокуратури. Було ліквідовано чотири відділи у структурі 

прокуратурі при спеціальному суді в Пьорткові. У цей же час прокуратура при 
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спеціальному суді в Жешові будувалася на територіальній основі. Одна 

частина прокуратури контролювала територію Лемківщини, до якої 

охоплювали округи Сянок, Ясло та Кросно. Інші частини прокуратури 

включала округи Жешів, Дембіца, Ярослав і Перемишль. Керівництво 

прокуратури розміщувалося у Жешові. Керівник прокуратури в Жешові 

Науман у постанові від 7 листопада 1942 р. детально визначив принципи, за 

яких відбувалася заміна співробітників у разі хвороби, відпусток працівників 

та режиму складання звітів. Було прийнято низку постанов, що врегульовували 

кадрову політику в органах прокуратури [335, с. 89]. При спеціальному суді у 

Львові працювало 9 прокурорів, Станіславові 3 та Тернополі 2 прокурори [45, 

арк. 24–29].  

На підставі розпорядження від 5 липня 1943 р. було проведено реформу 

спеціальних судів у Польському генеральному губернаторстві, на основі чого 

було об’єднано спеціальні суди з німецькими судами і вони перестали 

існувати, як окремі суди та отримали назву «Суд спеціальний при Суді 

Німецькому». Німецька прокуратура отримала назву від 01 серпня 1943 р. 

«прокуратура німецька» («Deutsche Stadtsanwaltschaft») [264, с. 309]. Після 

реорганізації спеціальні суди були внесені до структур німецьких судів і 

розміщувалися у великих містах Польського генерального губернаторства: 

Львів, Краків, Станіслав, Люблін, Варшава, Жешов, Тернопіль, Холм, Радом, 

Кельци, Пьорткув, Ченстохова. У вищеназваних містах були органи німецької 

прокуратури, які перебували при німецьких судах. Вищі німецькі суди були у 

Варшаві, Кракові, Львові, Любліні та Радомі [264, с. 309]. В ДАЛО у Ф-77 

серед 1383 справ переважну більшість складали кримінальні справи.  

У листі голови Вищого німецького суду у Львові Беля від 20 листопада 

1943 р. німецькому адвокатові Ілюдену вказано, що німецький суд може 

розглядати справи, якщо однією зі сторін є особа німецького походження або 

громадян Третього Рейху [74, aрк. 37].  

Судові справи осіб німецького походження розглядали німецькі суди І 

інстанції та Вищі німецькі суди на підставі розпорядження міністра юстиції 
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Третій Рейху від 19 березня 1940 р. Структура німецьких судів на окупованих 

територіях на відміну від німецьких територій була значно спрощена [334, с. 

120].  

Німецькі суди в Польському генеральному губернаторстві виконували 

функції, які на німецьких територіях виконували місцеві суди (Amtsgericht), 

земельні суди (Landgericht) для громадян Третього Рейху. До судів ІІ інстанції 

належали Вищі німецькі суди [334, с. 120].  

Фактично німецькі суди та Вищі німецькі суди розпочали свою роботу 

вже в березні 1940 р. Урочисте відкриття німецького судочинства на території 

окупованих польських земель проводив генеральний губернатор Ганс Франк 9 

квітня 1940 р. у Кракові. Існуючі до часу створення німецьких судів спеціальні 

і польські суди продовжували свої повноваження [340, с. 15].  

Німецькі суди І інстанції були утворенні в Кракові, Жешові, Любліні, 

Холмі, Радомі, Пьотркові, Варшаві. Після захоплення західноукраїнських 

земель та створення дистрикту Галичина такий суд було створено у Львові. У 

кожному дистрикті було створено по два німецькі суди. У складі німецького 

суду в Кракові був міський судовий округ Кракова, Тарнува, Нового Сонча та 

Нового Таргу. До юрисдикції німецького суду в Жешові належали округи 

Дембіца, Горліца, Ясло, Перемишель, Жешув, Сянок, Стрижув та інші. 

Керівники дистриктів дали право судам виносити судові рішення та вироки за 

межами територіальної підсудності судів [340, s. 15-17]. Німецький суд у 

Пьорткові розглядав справи осіб, які проживали в Опачній, Радомі, Раві 

Мазовецькій, Томашеві Мазовецькім і Ченстохові. Особлива функція належала 

німецькому суду в Кракові, який виконував функції найвищого суду 

Польського генерального губернаторства і міг взяти до розгляду будь-яку 

справу німецьких судів Генерального губернаторства [340, с. 17].  

Розпорядженням генерального губернатора від 19 жовтня 1942 р. про 

врегулювання боргових справ німецький суд у Кракові міг розглядати справи 

боржників, що перебували на території Генерального губернаторства або 

вчинили на його території правопорушення [280, с. 663-665].  
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До судів другої інстанції належали Вищі німецькі суди, які знаходились у 

центрах дистриктів (Краків, Варшава, Львів, Радом, Люблін). Вони, як правило, 

діяли у складі трьох суддів. [346, с. 376].  

При Вищому німецькому суді у Варшаві працювало патентне відомство 

та патентний суд у складі двох суддів [335, с. 94].  

Функції обвинувачення при Вищих німецьких судах виконували органи 

прокуратури, що були при спеціальних судах у місті розташування Вищих 

судів [340, с. 120]. Перша суттєва реорганізація територіальної структури 

німецького судочинства розпочалася навесні 1941 р. у Люблінському 

дистрикті. До проведення реорганізації діяльність Вищого німецького суду у 

Любліні та німецьких судів у Любліні і Холмі регулювала постанова від 26 

вересня 1940 р. головного юстиції Польського генерального губернаторства. 

[346, с. 382]. На основі цієї постанови Вищий німецький суд у Любліні 

поширював свою юрисдикцію на судовий округ Холм та Грубешів, Замосця і 

Білгорай. Зміни судових округів призвели до передачі судових справ від одних 

судів до інших. Усі кримінальні справи, що були розпочаті після 31 березня 

1941 р. мали розглядати на основі нової системи судів, а судові справи, 

розпочаті у попередній період, мали бути розглянуті судами на основі діючої 

на цей час окупаційної судової системи. Переведення судді спеціального суду, 

допоміжного апарату та архіву суду зі Замостя до Холму затягнулося до кінця 

квітня 1941 р. [340, c. 17 – 18].  

На західноукраїнських землях, що увійшли до складу дистрикту 

Галичина, окупаційна судова система була створена упродовж серпня 1941 – 

кінця 1942 р. Першого серпня 1941 р. було видано розпорядження Польського 

генерального губернатора про створення судів у дистрикті Галичина [265, с. 

445]. Передусім було створено спеціальні суди у Львові, Станіславі (Івано-

Франківськ) та Тернополі з функціями німецьких спеціальних судів. Вищою 

судовою інстанцією для спеціальних судів дистрикту Галичина був Вищий 

німецький суд у Кракові [265, с. 445 – 446]. Ці суди мали діяти до часу 

створення німецької судової системи у дистрикті Галичина. Тільки 17 липня 
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1942 р. було видано розпорядження генерального губернатора, за яким було 

реорганізовано німецьку судову систему у дистрикті Галичина, яку було 

завершено у листопаді 1942 р. [267, с. 445]. До юрисдикції новоутвореного 

Вищого німецького суду у Львові входили місто Львів, Рава-Руський, 

Кам’янка-Бузький, Самбірський, Дрогобицький, Стрийський та Золочівський 

повіти [262, с. 603]. У Вищому німецькому суді у Львові працювало 1943 р. 7 

суддів.  

На основі плану функціонування Вищих німецьких судів на окупованих 

польських та українських землях у складі Вищого спеціального німецького 

суду у Кракові працювали три судді, з яких один був головою суду і 24 

працівників допоміжного апарату суду, Вищий німецький спеціальний суд у 

Варшаві складався з трьох суддів і 23 допоміжних працівників, Вищий 

німецький суд у Любліні з трьох суддів і 17 допоміжних працівників [335, с. 

96].  

Німецькі суди І інстанції були дещо більші за своїм складом. Німецький 

суд у Варшаві складався з 8 суддів і 25 працівників допоміжного апарату суду, 

суд німецький у Кракові – з 6 суддів і 25 допоміжних працівників, суд 

німецький у Радомі – з 5 суддів і 20 допоміжних працівників. В інших 

німецьких судах був менший склад суддів та допоміжних працівників. У 

Любліні до складу німецького суду входили 3 суддів і 13 допоміжних 

працівників, у Жешові (Ряшеві) – 3 судді і 16 допоміжних працівників, а в 

Холмі – 3 суддів і 13 допоміжних працівників [335, с. 97].  

Німецькі суди також давали роз’яснення громадянам Третього Рейху 

щодо застосування норм права. На запит дипломованого спеціаліста Ганса 

Росхана, що проживав у м. Самборі, вказано, що апеляція має містити назву 

судового рішення, предмет апеляції та причини подання апеляції із 

зазначенням нових фактів і доказів. Рішення суду могло бути оскаржене у 

місячний термін. Апеляційну скаргу скеровували у двох примірниках [43, арк. 

10].  
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У Вищих німецьких судах не було поділу на палати, оскільки працювала 

незначна кількість суддів. Навіть у найбільшому за складом Вищому 

німецькому суді у Кракові у вересні 1941 р. не існувало поділу на сенати. 

Розподіл справ виконував голова суду без поділу справ на кримінальні та 

цивільні. Своєю чергою в канцелярії вели окремі реєстри для цивільних і 

кримінальних справ [335, с. 97]. Важливу роль у функціонуванні німецького 

окупаційного судочинства у Польському генеральному губернаторстві мало 

розпорядження керівника головного відділу юстиції Генерального 

губернаторства від 5 липня 1943 р. «Про спрошення судочинства», яке набрало 

чинності з 1 серпня 1943 р. [264, с. 309]. На основі вищезгаданого 

розпорядження було об’єднано спеціальні суди та німецькі суди. Також було 

створено два нові німецькі суди на західноукраїнських землях у Тернополі і 

Станіславі. Окрім того, створено два нові німецькі суди на польських землях у 

Кельцах і Ченстохові на основі вже існуючих спеціальних судів. Було 

ліквідовано німецький суд у Жирдові шляхом залучення його до складу 

німецького суду у Варшаві [334, с. 120]. На основі тих змін німецькі суди мали 

свої відділення у Кракові, Жешуві, Любліні, Радомі, Кельцах, Пьорткові, 

Ченстохові і Варшаві.  

На українських землях відділення німецьких судів діяли у Львові, 

Тернополі та Станіславі. Керівник головного відділу юстиції Генерального 

губернаторства вказував, що німецькі суди у Кельцах, Радомі мають бути 

створені на основі спеціальних судів [345, с. 339]. У випадку передачі справ у 

інші суди та у випадку зміни територіальної підсудності справу мали 

розглядати вже у нових судах. Прокуратура могла відійти від цього правила, 

якщо вважала, що справу необхідно довести до кінця в тому чи іншому суді. 

Це рішення підтримав керівник головного відділу юстиції Вілле, якщо справа 

перебувала на розгляді більше трьох місяців, вона мала бути розглянута у 

старому складі суду [345, c. 340]. Німецькі окупаційні суди широко 

застосовували смертну кару. Зокрема у випадку публічного пошкодження 

плакатів та оголошень німецької влади, за акти насилля щодо представників 
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німецьких збройних сил та пошкодження майна, що належало окупаційній 

владі, за публічні заклики непокори окупаційній владі та ін. [165, с. 235].  

Німецькі суди поряд із органами юстиції на окупованих землях могли 

офіційно тлумачити норми німецького і польського законодавства та його 

застосування у німецьких окупаційних судах (військових поліцейських, 

німецьких) та ненімецьких судах. У першу чергу це стосувалося відповідей на 

звернення громадян Третього Рейху та осіб німецького походження.  

Вищий німецький суд у Львові 24 травня 1943 р. дав роз’яснення щодо 

порядку перереєстрації торговельних фірм з польського на німецьке 

торговельне право. Підставами перереєстрації були: 1) у випадку, коли 

власником підприємства був німець; 2) коли не менше половини працівників 

підприємства були німцями; 3) коли не менше половини капіталу перебувало у 

німецьких руках та зі згоди керівництва підприємства [43, арк. 32]. Іншою 

вимогою для товариств з обмеженою відповідальністю мала бути наявність 

капіталу у розмірі не менше 40 000 злотих, а для акціонерних товариства – 200 

тисяч злотих [43, aрк. 33]. На запит адвоката Ільдена керівник Вищого 

німецького суду у Львові вказував, що німецькі суди можуть розглядати 

справи, якщо однією зі сторін є громадянин Третього Рейху або особа 

німецького походження, що має посвідчення особи або зелене тимчасове 

посвідчення чи посвідчення про німецьке походження [43, aрк. 37].  

Після об’єднання спеціальних судів та німецьких судів 1 серпня 1943 р. 

значно розширювалися повноваження судів у галузі кримінальної юстиції. У 

роз’ясненні керівника головного відділу юстиції наголошено на необхідності 

призначення до новоутворених судів їхніх попередніх керівників. На своїх 

посадах мали також залишатися і судді, що перебували у цих судах. Згоду на 

призначення суддів давав керівник головного відділу юстиції. Тенденції до 

спрощення судочинства у судах Польського генерального губернаторства були 

аналогічні у судах на території Третій Рейху та окупованих гітлерівською 

Німеччиною країнах Європи. Розпорядження про спрощення судочинства було 

прийняте міністерством юстиції Третього Рейху від 12 січня 1943 р. та від 29 
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травня 1943 р. [335, с. 100]. У розпорядженнях не вказувалось про звільнення 

суддів у німецьких та спеціальних судах Генерального губернаторства та 

підтримувалось функціонування вже діючих судів. Також не було ліквідовано 

канцелярію та інші допоміжні апарати судів. У подальшому було розмежовано 

канцелярію німецьких судів від канцелярії спеціальних судів. На 

західноукраїнських землях зміни в судовій системі відбулись вже в останній 

рік німецької окупації. На основі розпорядження керівника головного відділу 

юстиції Польського Генерального губернаторства 28 квітня 1944 р. округи 

німецького суду в Станіславі та Тернополі були внесені до юрисдикції 

німецького суду у Львові. Через декілька тижнів у це розпорядження було 

внесено зміни і німецький суд у Станіславі продовжив діяти у 

Станіславському, Коломийському та Стрийському регіонах [335, с. 101]. У 

липні-вересні 1944 р. землі Галичини були звільнені від військ фашистської 

Німеччини та їх сателітів і відповідно було ліквідовано німецьке окупаційне 

судочинство на західноукраїнських землях.  

Німецькі суди, як і спеціальні суди у своїй діяльності впроваджували 

нацистську політику на окупованих українських і польських землях у роки 

Другої світової війни. Вони захищали інтереси окупаційних властей і були 

складовою частиною репресивного апарату тоталітарної держави.  

 

3.3. Організація та діяльність ненімецьких судів 

Поряд із функціонуванням на українських та польських окупованих 

землях німецьких та спеціальних судів у роки Другої світової війни 

передбачалося створення польських судів (а з 1942 р. на основі розпорядження 

Генерального губернатора ненімецьких судів), до юрисдикції яких належали 

справи місцевого населення, за винятками тих, що входили до юрисдикції 

німецьких судів [300, с. 176-179; 267, с. 655]. Розпорядження про створення 

польських судів було прийнято ще восени 1939 р. «Для здійснення польського 

судочинства необхідно застосовувати польські закони і розпорядження». У 

судочинстві використовували польське матеріальне і процесуальне право, яке 
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було чинним до початку нападу гітлерівської Німеччини на Польщу [334, с. 

150]. Функціонування довоєнного польського права на території Генерального 

губернаторства було врегульовано у розпорядженні Ганса Франка від 26. 10. 

1939 р. де у 8 пункті вказувалось «діюче польське право зберігає свою силу, 

якщо воно не суперечить інтересам влади Третього Рейху» [343, с. 794]. Було 

ліквідовано адміністративні суди, у тім числі Вищий адміністративний суд. 

Справи, які перебували на розгляді в адміністративному суді визнавали 

нікчемними. Також було скасовано право на оскарження рішення органів 

окупаційної влади у польських судах. Окрім того, було ліквідовано трудові 

суди, а справи, що перебували у їх юрисдикції було передано польським судам 

[288, с. 222]. У 1942 році були скасовані так звані посередницькі бюро, які 

розглядали судові справи до завершення реорганізацій ненімецького 

судочинства, що охоплювали гродські, окружні та апеляційні суди [278, с. 103] 

Також фактично було заборонено розгляд сімейних справ у церковних судах, 

однією зі сторін у яких були особи німецького походження. Ця норма 

стосувалася усіх справ, розпочатих до початку Другої світової війни. У вересні 

1939 р. головний відділ внутрішніх справ Польського генерального 

губернаторства видав розпорядження, за яким керівники дистриктів, повітові 

старости, сільські солтиси та бургомістри у містах зобов’язувалися 

контролювати за дотриманням прав осіб німецького походження у шлюбно-

сімейних справах, а за їх порушення мала наставати кримінальна 

відповідальність [287, с. 105–107]. Організаційна структура польського 

судочинства у дуже спрощеному вигляді була аналогічною до структури 

судочинства, що діяло у Другій Речі Посполитій до початку Другої світової 

війни. Також значно було обмежено юрисдикцію Верховного суду Другої Речі 

Посполитої, а багато його повноважень перейшли до відання головного відділу 

юстиції Генерального губернаторства. Частину повноважень Верховного суду 

було скасовано [324,с. 39-43].  

У столицях дистриктів у Варшаві, Кракові, Любліні, Радомі та Львові 

діяли апеляційні суди. У структурі апеляційного суду у Радомі працювала 
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прокуратура, а до його юрисдикції належали чотири окружні суди (Пьортков, 

Радом, Кельци та Ченстохова) та 35 гродських судів (бурггеріхт). До 

юрисдикції апеляційного суду в Кракові входило п’ять окружних судів (Ясло, 

Краків, Новий Сонч, Жешув (Ряшів), Тарнув) та 75 гродських судів. До 

Люблінського апеляційного суду – два окружні суди у Любліні і Замостях та 24 

гродські суди [346, с. 378].  

Усі судді Польського генерального губернаторства підпорядковувалися 

керівнику Головного відділу юстиції та генеральному губернатору. 

Судочинство відбувалося на основі польського процесуального і матеріального 

права [334, с. 150]. Підбір суддів та допоміжного апарату судів здійснювався за 

професійною основою за винятком осіб, які відкрито виступали проти 

окупаційних властей. У гродських судах судочинство вели судді одноособово, 

а в окружних судах, як правило у складі трьох суддів при розгляді цивільних 

справ, якщо сума позову перевищувала 50 тис. злотих, у справах про втрату 

працездатності, у справах, де об’єктом було державне майно та у справах щодо 

банкрутства. Інші справи судді розглядали одноособово. Суддя міг також у 

випадку складності справи передати її колегії у складі трьох суддів. Аналогічне 

правило діяло й у випадку розгляду цивільних справ, сума позову у яких не 

перевищувала 50 тис. злотих [334, с. 150]. Окружні суди розглядали цивільні 

справи, як правило, у складі трьох суддів. При розгляді кримінальних справ у 

першій інстанції їх розглядав суддя одноособово, якщо однією зі сторін були 

неповнолітні або незначних злочинів. Апеляційні суди розглядали цивільні 

справи у складі трьох суддів [324, с. 41-42]. Головою апеляційного суду у 

Львові було призначено доктора Ю. Зайця [74, арк. 1]. Юліан Заяць (1880-

1971 рр. ), народився у с. Богутин (тепер – Золочівський район Львівської обл. 

). Навчався на юридичному факультеті Львівського та Ягеллонського 

університетів. У 1907 р. захистив дисертацію з римського права. 1910-1912 рр. 

– стажувався в Берлінському університеті, де підготував габілітаційну 

(докторську) дисертацію з римського права. Навчався в Краківській та 

Берлінській академіях мистецтв по класу малювання. У роки Першої світової 
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війни викладав у Військовому училищі (Будапешт) балістику. Працював в 

австрійській фінансовій прокуратурі у Львові. Після завершення Першої 

світової війни працював у фінансовій дирекції у Львові [4, с. 1-15]. Особистий 

радник з правових питань митрополита Андрея Шептицького. Публікувався у 

журналі «Життя та право». Навчався у львівській консерваторії та виступав з 

концертами у Львові, Кракові, Варшаві та інших містах Польщі та Західної 

України. З 1939 р. – суддя Вищого Адміністративного трибуналу Польщі 

(Варшава). У 1945 р. отримав диплом доцента у ВАК СРСР. У 1945-1946 рр. 

доцент кафедри цивільного права Львівського університету [4, арк. 1-15]. З 

1946 р. працював бібліотекарем та палітурником Бібліотеки Академії наук ім. 

В. Стефаника. У Львівській картинній галареї знаходиться більше 300 його 

картин, 30 картин – у Третьяковській галереї та у приватних колекціях [132, с. 

34-37].  

Рішення та вироки завжди проголошували «іменем закону». У 

Польському генеральному губернаторстві структура німецького судочинства 

фактично була дволанкова. У центрах дистриктів Польського генерального 

губернаторства знаходились апеляційні суди, які розглядали апеляцію на 

вироки окружних судів у першій інстанції, винесених до 24 лютого 1940 р. 

[303, с. 410]. Судами другої інстанції для гродських судів були окружні суди й 

апеляційні суди. Рішення у цивільних справах та вироки у кримінальних 

справах окружних судів і відповідні судові акти апеляційних судів мали 

найвищу силу та не підлягали оскарженню. Було також проведено 

реорганізацію іпотечного бюро (на польських землях закон про іпотеку діяв ще 

з 1818 р. ) [335, с. 105]. Під час окупації ці функції виконували гродські суди. У 

першій інстанції справи розглядали судді гродських судів одноособово. У 

другій інстанції остаточне рішення виносив окружний суд [334, с. 150]. Але 

існувала можливість відміни рішення окружних судів у межах контролю з боку 

німецького правосуддя над ненімецьким судочинством. Персонал іпотечних 

бюро і гродські судді не отримували коштів, які надходили у судові каси при 

розгляді цієї категорії справ. Грошові кошти вони отримували за вирішення 



136 
 

 

конкретних справ,згідно з установленими тарифами. Реорганізація іпотечних 

бюро відбувалося досить слабо. Німецькі органи влади вказували на 

необхідність збереження усіх записів до 12 червня 1940 р. та їх виконання на 

основі польського довоєнного права.  

У випадку, коли справа у польських судах І інстанції після застосування 

спрощеного порядку розгляду справ (§ 11 розпорядження про польське 

судочинство), то після винесення вироків він автоматично набрав сили з 24 

лютого 1940 р. від дня видання розпорядження про утворення польського 

судочинства на території Генерального губернаторства [334, с. 150]. З цього 

правила були винятки, які стосувалися справ, що підлягали німецькому 

судочинству. Ненімецькі суди розглядали усі справи місцевого населення, які 

не підлягали юрисдикції німецьких судів. На практиці усі цивільні справи, де 

однією зі сторін була особа німецького походження або існував інтерес 

німецької держави, розглядали німецькі суди, а кримінальні справи могли 

розглядати ненімецькі суди на основі рішення німецької прокуратури [339, c. 

115–117]. Також до ненімецьких судів могли передавати дрібні цивільні і 

кримінальні справи. До цивільних справ, які передавалися польським, а з 

1942 р. ненімецьким судам належали справи, предмет спору яких був меншим 

5 тис. золотих. Міністерство юстиції Третього Рейху на основі розпорядження 

від 9 липня 1943 р. зобов’язувалося провести спрощення польського 

кримінального та цивільного процесу, відповідно до вимог військового часу. 

До кримінальних справ, які розглядали ненімецькі суди належали дрібні 

правопорушення, вчинені без застосування зброї, хуліганство, дрібні крадіжки, 

бійки, шахрайство та ін. [339, c. 117 ]. Підсудність кримінальних справ 

німецьким та ненімецьким судам було врегульовано окремим наказом 

керівника головного відділу юстиції Генерального губернаторства.  

Судді при здійсненні судочинства не могли використовувати печатки 

польських судів Другої Речі Посполитої та інші атрибути судів цього періоду. 

У цей же час судді могли використовувати при здійсненні судочинства 

суддівські мантії. Судді та допоміжний апарат судів отримували заробітну 
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плату, передбачену для їхніх посад у період Другої Речі Посполитої [310, с. 

325]. Судді апеляційного суду в період Речі Посполитої отримували зарплату у 

сумі 800 злотих, окружного суду у сумі 625 злотих, професор Львівського 

університету отримував 700 злотих [58, арк. 1-26]. Вимоги, які стосувалися до 

колишніх польських судів було врегульовано у розпорядженні від 19 лютого 

1940 р., де їх зобов’язували бути законослухняними та лояльними до 

окупаційних властей [334, с. 150]. Окрім того, судді і допоміжний апарат судів 

зобов’язувалися скласти службову присягу до кінця квітня 1940 р. [334, с. 150]. 

Перед вступом на посаду усі судді давали розписку, що зобов’язувалися при 

звільненні з роботи упродовж одного р. здати відділу юстиції службовий одяг 

та інші атрибути судді. Співпрацю з окупаційною владою гостро засуджували 

польські підпільні структури. Але одночасно вказувалося, що прийняття 

декларації лояльності до окупаційного режиму, підписаної під моральним та 

фізичним примусом з погляду релігії і прав, не є чинним. Усі поляки 

зобов’язувалися вживати усіх заходів для відновлення власної держави [335, c. 

108]. У польській історичній та історико-правовій літературі позитивно 

оцінюють роль польських суддів та прокурорів, що змушені були піти на 

співпрацю з окупаційними властями. На їхню думку, вони на належному 

професійному рівні виконували свої повноваження. Загальні збори суддів і 

прокурорів у Любліні відбулися 7 листопада 1939 р., де було вироблено їх 

позицію щодо виконання повноважень в умовах окупації. Стверджувалося, що 

всяка співпраця з окупантом є неможлива, а для правового захисту польського 

населення, збереження документів, іпотечних книг, книг реєстрації землі, 

будинків та іншого нерухомого майна суддями і прокурором доцільно 

виконувати свої повноваження. На зборах також вказаної на можливість 

продовження виконання своїх функцій у разі збереження незалежності суддів і 

прокурорів та збереженні польської мови у судочинстві. Така позиція 

польських суддів і прокурорів та їхній високий авторитет серед населення 

викликали незадоволення окупаційних властей, що призводило до частих 

затримань суддів у якості заручників [335, с. 109]. Після закінчення Другої 
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світової війни на основі декрету від 6 червня 1945 р. Тимчасового Уряду 

Національної Єдності більшість рішень та вироків польських суддів, 

прийнятих у період окупації, зберегли свою силу, за винятком тих, які 

приймали на основі німецького законодавства та прийнятих під впливом 

окупаційних властей. Ці судові акти можна було оскаржити до вищестоящих 

польських судів.  

Своєю чергою на західноукраїнських землях після відновлення 

радянською владою усі рішення окупаційних судів, як і будь-яких органів 

окупаційної влади визнавали нечинними. Усі судді-українці, прокурори та 

допоміжний апарат судів і прокуратури зазнали репресій та переслідувань. 

Більшість із них було заслано до таборів сталінського ГУЛАГУ. Значна їх 

частина перед страхом репресій змушена була емігрувати на Захід. Так, Є. 

Баутро (1891-1962 рр. ) у період Другої Речі Посполитої працював суддею, від 

1939-1941р., викладав філософію права, кримінальне право у Львівському 

університеті, під час німецької окупації – суддя в Раві-Руській. Після 

звільнення українських і польських земель Червоною Армією, виїжджає до 

Польщі де працює окружним суддею у Жешуві, суддею апеляційного суду у 

Торуні та викладає на юридичному факультеті в Торунському університеті. З 

1949 р. працює нотаріусом [200, с. 186].  Суддя Апеляційного суду у Львові 

А. Слиж емігрував на захід, де захистив дисертацію в Українському вільному 

університеті і до кінця життя працював на різних роботах (не за спеціальністю) 

в Австрії, ФРН та США [214, с. 71-93]. 

Контроль за діяльністю польського судочинства окупаційні власті 

проводили шляхом так званого права справування (перегляду оскарження 

судових рішень). Право перегляду й оскарження рішень та вироків польських 

судів було передбачено у розпорядженнях головного відділу юстиції 

Польського генерального губернаторства від 26 жовтня 1939 р. та 19 лютого 

1940 р. [339, c. 119–120]. Правом на оскарження вироків польських судів 

володіли керівники відділів юстиції дистриктів упродовж шести місяців з часу 

вступу судового рішення у законну силу. Підставою могло бути порушення так 
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званого, суспільного інтересу. Вищий німецький суд міг підтвердити вироки і 

рішення польських судів або скасувати їх [334, с. 150]. Німецький суд також 

міг самостійно винести новий вирок або передати справу вищестоящим 

німецьким судам. Рішення про передачу цивільних справ німецьким судом 

приймав німецький суд, а кримінальних справ спеціальний суд. Ці німецькі 

суди могли також переглянути рішення польських судів прийнятих до 31. 08. 

1939 р. [334, c. 150].  

В окремих випадках ненімецькі суди під правом захисту інтересу 

гітлерівської Німеччини могли переглядати й інші вироки та рішення 

ненімецьких судів. Ще одним способом у втручання в діяльність польського 

судочинства стали іпотечні справи, за яких громадяни Третього Рейху або 

особи німецького походження, вказували, що їхні права порушені. У цьому 

випадку упродовж двох місяців, коли вони дізналися, що їхні права порушені, 

могли звернутися до Вищих німецьких судів, які самостійно могли прийняти 

рішення щодо справ. Ненімецьким судам також заборонялося допитувати у 

якості свідків осіб німецького громадянства та походження. У цих випадках 

ненімецькі суди могли звертатися до німецьких судів у межах правової 

співпраці з проханням допитати свідків і скерувати їх до суду [318, c. 77-81].  

У будинках або приміщеннях, де працювали німецькі суди, ненімецькі 

суди і прокуратура могли виконувати свої повноваження лише зі згоди 

німецьких судів [334, c. 151]. На основі роз’яснення відділу юстиції дистрикту 

Галичина від 26 вересня 1942 р. керівники апеляційного суду у Львові та 

прокуратури при даному суді, керівники об’єднання адвокатів та нотаріусів 

повідомлялись що житлові та нежитлові приміщення ненімецьких суддів, 

нотаріусів та адвокатів могли вилучатись на потреби органів влади Третього 

Рейху або її збройних сил. Дані рішення стали погоджуватись з міською 

владою Львова [80, арк. 8]. Поряд із польською мовою на українських етнічних 

землях, що були віднесені до Польського генерального губернаторства, могли 

використовувати українську мову. Ці землі не входили до складу дистрикту 

Галичина. [79, арк. 11]. Українську мову могли використовувати на територіях, 
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де проживало не менше 20 % мешканців українського походження. 

Українською мовою могли послуговуватися у письмових документах, показах 

свідків та ін. [48, арк. 120]. Вироки та судові рішення публікували та 

оголошували польською мовою. Рішення про використання поряд із польською 

мовою української приймали керівники дистриктів. Такі випадки траплялися 

на Холмщині, Підляшші, Лемківщині і Надсянні. Зокрема у Білій Підляській, 

Білгораю, Холмі, Томашові, Тарнограді, Цішанові, Грубешові, Влодаві та ін. 

[339, c. 117–118]. Українську мову могли використовувати в окремих судах та 

апеляційному суді у дистрикті Люблін, якщо вона стосувалася кримінальних 

проваджень і цивільних справ у районах, де проживав високий відсоток 

українського населення. Згідно постанови керівника головного відділу юстиції 

Генерального губернаторства від 21 жовтня 1942 р. українську мову у судах 

могли використовувати також у гродських судах у Краківському, 

Варшавському, Радомському дистриктах, де українці становили більшість 

населення [339, c. 118]. В окремих судових округах, містах та селах у дистрикті 

Галичина, де польське населення становило не менше 20 % населення у судах в 

письмовій та усній формі могло використовувати польську мову.  

Після початку німецько-радянської війни та захоплення нацистами 

західноукраїнських земель було, як вже згадувалось, створено дистрикт 

Галичина, який був включений до складу Польського генерального 

губернаторства [271, с. 443]. На території дистрикту Галичина було відмінено 

дію законодавства Радянського Союзу і поширено польське законодавство на 

основі розпорядження від 1 серпня 1941 р., яке було тут чинним до початку 

Другої світової війни [73, aрк. 1–9; 347, с. 706]. У вищезгаданому 

розпорядженні генерального губернатора Ганса Франка також встановлено 

судову систему і визначено порядок ведення судочинства. Цього ж дня було 

видано й інші нормативно-правові акти, які врегульовували діяльність 

окупаційних органів влади дистрикту Галичина, що вступили в силу з 1 серпня 

1941 р. о 12. 00 [5, aрк. 10]. До них належали розпорядження про адміністрацію 

дистрикту Галичина, про відбудову органів правосуддя, про забезпечення 
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продуктами харчування і землеробства, про охорону лісів та полювання, у 

справах забезпечення охорони радянсько-російського майна, в справах 

конфіскації приватного майна, про управління залізницями, про управління 

поштою і телеграфом, у справах функціонування фінансової системи [338, c. 

496–499]. Незважаючи на те, що розпорядження про створення органів 

судочинства було прийняте 1 серпня 1941 р., воно вступило в силу 30 жовтня 

1942 р. тільки через п’ятнадцять місяців після створення дистрикту Галичина 

[73, арк. 1-8].  

У період створення органів судочинства для українського населення їхні 

функції виконували органи поліції, німецькі суди, військові та спеціальні суди. 

Як і на польських землях Генерального губернаторства судова система 

дистрикту Галичина складалася з гродських судів, окружних судів та 

апеляційного суду дистрикту Галичина у Львові [340, с. 27]. Контроль за 

діяльністю судів вів губернатор дистрикту Галичина за посередництвом 

підпорядкованих йому органів юстиції. У межах своїх повноважень губернатор 

міг створювати суди, визначати межі юрисдикції гродських та окружних судів. 

Правовою основою для їхньої діяльності, як вже згадувалося, було 

розпорядження від 31 серпня 1941 р. [267, с. 653–655]. На відміну від 

польських земель, у Галичині внаслідок дискримінаційної політики Другої Речі 

Посполитої щодо українців суддями працювала незначна кількість українців. 

Дещо краща ситуація була з адвокатами, оскільки продовжували працювати 

адвокати, які отримали юридичну освіту ще в період Австро-Угорщини і мали 

адвокатські канцелярії. З метою вирішення питання функціонування в 

дистрикті Галичина судової системи генеральний губернатор Ганс Франк видав 

17 грудня 1941 р. розпорядження про порядок призначення на посади суддів, 

прокурорів, нотаріусів і адвокатів. На основі цього розпорядження керівник 

головного відділу юстиції Генерального губернаторства видав наказ, у якому 

визначав кваліфікаційні вимоги, що ставились до осіб, які могли обійняти 

посади судді, прокурора й адвоката [268, c. 728]. Кандидатами могли бути 

особи, які володіли знаннями польського права та мали закінчену юридичну 
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освіту у польських або європейських університетах. Не могли обіймати посади 

судді, прокурори і нотаріуси, які закінчували навчальні заклади Радянського 

Союзу та виконували свої повноваження до початку німецько-радянської війни 

[44, aрк. 655]. Німецька окупаційна адміністрація на західноукраїнських землях 

діяла аналогічно до органів влади Радянського Союзу, які комплектували 

правоохоронну систему власними кадрами, де на роботу приймали осіб, що 

могли закінчити короткострокові курси, але не могли для підготовки суддів 

призначати висококваліфікованих спеціалістів, що закінчували польські та 

європейські університети. Після завершення формування судової системи у 

дистрикті Галичина у 1941–1944 роках тут функціонував 1 апеляційний суд, 9 

окружних та 82 гродських судів [55, aрк. 8–10].  

На думку польського науковця Яна Шарича, у складі апеляційного 

ненімецького суду у Львові приблизно половина суддів були поляками й 

українцями. У судах першої інстанції дистрикту Галичина українці становили 

75 %, а поляки – 25 % [309, c. 34]. Суддями-українцями працювали В. 

Вергановський, Б. Підлуський, В. Сиротинський, С. Старосольський, М. 

Керницький, І. Васьків, Є. Дудикевич, В. Лучишин, Є. Лонкевич, Б. Дзерович, 

С. Кизима, С. Білінкевич, Е. Логинський, М. Ханик та ін. [58, арк. 1-25]. 

Суддями–поляками працювали Й. Мальські, К. Урбан. К. Ясінські, Й. Яворські, 

А. Щуссель, Л. Лукасевіч, К. Бураковські, Я. Речинські, С. Станковіч та ін. [58, 

арк. 1-25].  

Офіційною мовою судочинства була українська, але якщо в громадах 

кількість мешканців польської національності перевищувала 20 %, то в процесі 

могли використовувати польську мову. Польською мовою могли також 

послуговуватися у прокуратурі, окружних та апеляційних судах. Використання 

польської мови в окремих судах дистрикту Галичина відбувалося на основі 

розпорядження губернатора дистрикту Галичина. Це розпорядження приймали 

на зразок розпоряджень про використання української мови в інших 

дистриктах Польського генерального губернаторства, де польське населення 

становило більшість, а українці проживали на своїх етнічних землях 

(Лемківщина, Холмщина, Підляшшя, Надсяння). Використання української 
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мови у судовій системі дистрикту Галичина та інших дистриктах Польського 

генерального губернаторства було врегульоване у розпорядженні про німецьке 

судівництво від 30 жовтня 1942 р. генерального губернатора Ганса Франка [66, 

aрк. 1–9; 339, с. 117]. Використання у судочинстві на українських етнічних 

землях Польського генерального губернаторства української мови, на нашу 

думку, було спробою німецьких окупантів вказати на їх однакове ставлення до 

польського і українського населення. Поляки у дистрикті Галичина володіли 

такими ж правами у галузі судочинства, які мали українці у 10 судових 

органах, де українці складали більшість населення у дистрикті Люблін [338, с. 

494; 339, с. 117]. У період Другої Речі Посполитої українську мову у судах не 

використовували, а судочинство велося винятково польською мовою. На 

дистрикт Галичина було поширено усі нормативно-правові акти окупаційних 

німецьких властей, які стосувалися Польського генерального губернаторства, 

зокрема розпорядження про німецьке судочинство від 19 жовтня 1942 р. [338, 

с. 494]. Сюди також належали нормативно-правові акти, що набули чинності 

до початку німецько-радянської війни та створення дистрикту Галичина. До 

них відносились: 1) розпорядження про організацію польського судочинства в 

Генеральному губернаторстві від 19 лютого 1940 р. та доповнення до нього від 

1 серпня 1940 р. ; 2) розпорядження про прийняття судових справ до 

польського і німецького судочинства від 19 лютого 1940 р. ; 3) розпорядження 

про усунення недоліків у польському судочинстві від 22 червня 1940 р. [338, с. 

489]. Рішення суддів УРСР, які вступили в законну силу, також втратили свою 

чинність. Так само були визнані недійсними рішення усіх органів влади СРСР. 

Усі кримінальні справи, розпочаті правоохоронними органами УРСР, 

припинялися. Так само припинялись цивільні справи, розпочаті у радянських 

судах. Припинення кримінальних справ, розпочатих правоохоронними і 

судовими органами Радянського Союзу, не забороняло їх поновлення органами 

прокуратури Третього Рейху та Польського генерального губернаторства як 

складової частини гітлерівської Німеччини. У розпорядженнях також 

врегульовували питання щодо використання судових рішень і вироків суддів 

Другої Речі Посполитої, прийнятих до початку Другої світової війни. У 

кримінальних справах органи німецької прокуратури могли: 1) підтримувати 
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кримінальне провадження щодо справ, розпочатих до початку Другої світової 

війни; 2) виконувати рішення судів Другої Речі Посполитої; 3) порушувати 

кримінальне провадження проти працівників радянських судових і 

правоохоронних органів [339, c. 115–117].  

 

Висновки до розділу 3 

Після початку Другої світової війни та окупації польських земель було 

утворено німецьку окупаційну судову систему, до якої належали військові, 

надзвичайні військові, поліцейські, надзвичайні поліцейські суди, спеціальні 

суди, німецькі та Вищі німецькі суди. Для місцевого польського населення 

було частково відновлено польську систему судочинства, що була чинною до 

початку Другої світової війни на основі польського права та за участі 

польських суддів і складалася з гродських, окружних та апеляційних судів. З 

1942 р. польські суди отримали назву ненімецькі. Судова система у 

Польському генеральному губернаторстві носила дискримінаційний характер. 

Було позбавлено права на судовий захист населення окупованих територій та 

порушено один із основних принципів правосуддя – рівність перед законом і 

судом. Ненімецькі суди переважно розглядали цивільні та незначні 

кримінальні справи, у яких в якості сторін процесу було місцеве українське і 

польське населення. Діяльність ненімецьких судів була спробою зробити 

видимість правосуддя.  

Після захоплення Галичини в результаті німецько-радянської війни і 

створення у складі Польського генерального губернаторства дистрикту 

Галичина ця судова система була поширена і на західноукраїнські землі.  

Найбільш жорстокими серед німецьких окупаційних судів були 

поліцейські суди, які широко застосовували смертну кару та знищення 

заручників серед мирного населення. Ці суди також діяли і на 

західноукраїнських землях після їх захоплення 1941 р. та долучення їх до 

дистрикту Галичина.  
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РОЗДІЛ 4 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ НАЦИСТСЬКИХ ОКУПАЦІЙНИХ СУДІВ 

 

4.1. Функції та повноваження нацистських окупаційних органів 

юстиції 

Після утворення Польського генерального губернаторства німецькі 

окупаційні власті розпочали роботу з формування органів юстиції. У структурі 

уряду Генерального губернаторства питання юстиції входило до компетенції 

відділу юстиції, який з 1 квітня 1941 р. мав назву головного відділу юстиції, 

якому підпорядковувалися відділи юстиції у дистриктах [335, с. 267]. Вони 

провадили адміністративний контроль над органами юстиції у Польському 

генеральному губернаторстві. Певні адміністративні повноваження у сфері 

юстиції також належали генеральному губернатору Гансу Франку, керівникам 

дистриктів, суддям і прокуратурі. 24 липня 1940 р. керівник відділу юстиції 

Генерального губернаторства видав роз’яснення, в якому встановлено 

повноваження та функції цього відділу. Німецькі та польські органи 

судочинства та прокуратура мали здійснювати кореспонденцію з 

адміністрацією Генерального губернаторства та дистриктів винятково за 

посередництва відділів юстиції [313, с. 246]. Вимоги щодо оформлення листів і 

кореспонденції було визначено в інструкції відділу юстиції Генерального 

губернаторства від 20 листопада 1940 р., але набула чинності в повному обсязі 

тільки 1 квітня 1941 р. Ця інструкція була побудована на основі інструкцій 

міністра юстиції Третього Рейху від 18 грудня 1935 р. Формування органів 

юстиції розпочалося весною 1940 р. [335, с. 268]. Правовою основою стало 

розпорядження генерального губернатора від 8 травня 1940 р. Керівника 

головного відділу юстиції призначав та звільняв генеральний губернатор. 

Інших керівників головного відділу юстиції призначав та звільняв керівник 

уряду Генерального губернаторства. На виконання вищезгаданих актів 

керівник уряду Генерального губернаторства Буглер видав розпорядження, за 
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яким [289, с. 186-189]: 

1) призначав керівників та заступників керівників відділів за поданням 

керівника апарату уряду; 2) призначав керівників відділу, їхніх заступників, 

референтів у структурі органів влади дистриктів за поданням керівників 

дистриктів та керівника апарату уряду [341, с. 249].  

Переведення з одного відділу юстиції в інший проводив керівник відділу 

кадрів за згодою керівників відділів юстиції відповідних дистриктів. Більшість 

керівників органів юстиції як і в німецьких судах та прокуратурі становили 

німці, які переважно прибули з Німеччини [341, с. 251]. У місцевих судах для 

польського й українського населення здебільшого допоміжні працівники були 

поляками та українцями.  

Німецьких суддів, прокурорів та працівників органів юстиції 

скеровували на роботу у Польське генеральне губернаторство на основі 

розпорядження міністра юстиції Третього Рейху, вони перебували у 

розпорядженні головного відділу юстиції Генерального губернаторства. 

Делегований працівник мав отримати дозвіл від поліції, а також кошти за 

транспортні витрати [341, c. 253]. Під час перебування на території Польського 

Генерального губернаторства німецькі судді, прокурори та працівники органів 

юстиції перебували у підпорядкуванні органів влади Генерального 

губернаторства. Громадян Третього Рейху, що працювали у Польському 

Генеральному губернаторстві, трактували як осіб, які володіли особливим 

статусом, на основі діючого у фашистській Німеччині права. У липні 1940 р. 

керівник відділу юстиції в уряді Генерального губернаторства надіслав 

керівникам відділів юстиції дистриктів роз’яснення щодо порядку доплат для 

громадян Третього Рейху, які працювали в судах, прокуратурі та органах 

юстиції [341, с. 255-263].  

Головний відділ юстиції давав роз’яснення з інших справ. На основі 

листа від 26 травня 1943 р. відділом юстиції у дистриктах вказувалося, що 

справи про визнання особи померлою підлягали розгляду у німецькому суді у 

Кракові [55, aрк. 31].  
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Головний відділ юстиції також втручався у діяльність ненімецьких судів. 

Зокрема, у листі від 15 січня 1942 голові апеляційного суду у місті Львові 

заборонялося без рішення німецького суду вносити зміни у назвах окружних та 

гродських судів [43, aрк. 82].  

Громадяни Третього Рейху переважно обіймали посади вищого та 

середнього щабля у судовій системі Польського генерального губернаторства. 

Німецькі працівники почали прибувати на окуповані польські землі вже 1 

листопада 1939 р. на основі прохання генерального губернатора до міністра 

юстиції Третього Рейху. Оплата для громадян Третього Рейху та осіб 

німецького походження відбувалося на основі декрету міністра фінансів 

нацистської Німеччини від 9 травня 1940 р., що стосувався порядку 

фінансування органів влади Генерального губернаторства [341, с. 252–254]. 

Поряд із суддями та прокурорами у Польське генеральне губернаторство було 

відряджено також німецьких адвокатів. Вони з’явилися на окупованих 

польських землях уже у січні 1940 р. Адвокати могли виконувати свої 

обов’язки на основі розпорядження міністра юстиції Третього Рейху про 

функціонування судових органів та прокуратури від 16 травня 1939 р. 

Адвокати, яких скеровували у Генеральне губернаторство, отримували статус 

державного службовця і найчастіше виконували функції уповноважених суддів 

та прокурорів або займали високі посади в системі органів юстиції 

Генерального губернаторства. Вони також мали скласти присягу на основі 

німецького закону про державну службу [341, с. 255]. Якщо така присяга не 

була прийнята на території Третього Рейху, то їх складали у Генеральному 

губернаторстві. Керівник відділу юстиції Генерального губернаторства видав 

розпорядження, за яким судді і прокурори, що виконували свої повноваження у 

центрах дистриктів, мають складати присягу в присутності керівників відділів 

юстиції, а судді і прокурори, які працюють у німецьких судах, спеціальних 

судах і прокуратурах, що знаходилися в інших населених пунктах – перед 

керівниками спеціальних судів [341, с. 255].  
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У випадках, коли функції уповноважених суддів і прокурорів виконували 

нотаріуси або помічники нотаріусів, що склали присягу на території Третього 

Рейху, вони повинні були скласти нову присягу у Польському генеральному 

губернаторстві на основі німецького закону про державну службу [335, с. 277–

278]. Діяльність адвокатів, що виконували функції уповноважених суддів, 

регулювали нормативно-правові акти, які видавало міністерство юстиції 

Третього Рейху. Міністр юстиції також встановлював додаткові оплати за 

кваліфікацію та вислугу років на основі розпорядження міністерства фінансів 

Третього Рейху. У липні 1940 р. у вищих німецьких судах у Польському 

генеральному губернаторстві працювало 95 суддів і прокурорів, 39 службовців 

вищого рангу, 13 службовців середньої ланки, 60 відряджених працівників і 85 

інших працівників. Головною причиною недостатності кадрів, на думку 

професора Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської Анджея 

Вжиша, є мобілізація суддів, прокурорів, адвокатів до складу збройних сил та 

інших військових формувань фашистської Німеччини [335, с. 279]. Відділ 

юстиції Генерального губернаторства звернувся до органів влади Третього 

Рейху з проханням про погодження з ним питання призову на військову 

службу прокурорів, суддів та працівників органів юстиції. Після початку 

радянсько-німецької війни та створення дистрикту Галичина кадрове 

забезпечення судів, прокуратури та органів юстиції значно погіршилося [335, с. 

279].  

Структури органів юстиції у дистрикті Галичина розпочали створювати 

вже з 12 серпня 1941 р. У його складі перебував керівник відділу юстиції, троє 

працівників юстиції, четверо технічних працівників та водій [72, арк. 10-12]. 

Першим керівником відділу юстиції у дистрикті Галичина був керівник 

крайового суду на території Німеччини доктор Брем, який до свого 

призначення обіймав аналогічну посаду у дистрикті Варшава. З 1943 р. відділ 

юстиції дистрикту Галичина очолив доктор Гофман. До складу відділу юстиції 

також входили радник крайового суду Бютнер, радник крайового суду Мор, 

старший інспектор юстиції Петерс, службовці – Лампайдль, Стоатер, 
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Вухерпфенінг [43, aрк. 4]. До складу допоміжних працівників належали двоє 

секретарів відділу юстиції, асистент, судовий виконавець і шестеро німецьких 

працівників відділу виконання рішень судів та один ненімецький працівник. У 

1942 році до складу відділу юстиції входив керівник відділу, вісім працівників 

відділу юстиції німецького походження, трьох ненімецьких працівників, 

семеро німецьких допоміжних працівників і один ненімецький та двоє 

технічних ненімецьких працівників [43, aрк. 8–9].  

Складна ситуація із забезпеченням суддівських і прокурорських кадрів 

призвела до того, що в дистрикті Галичина було створено лише спеціальні 

німецькі суди. Вищий німецький суд у Львові було створено тільки у 1942 

році.  

Правова система Польського генерального губернаторства не дублювала 

правову систему Третього Рейху, а мала свої особливості. У літературі 

вказується, що німецьке право також не було загальнообов’язковим на 

території Генерального губернаторства. У Генеральному губернаторстві діяло 

німецьке та польське судочинство, а з 1942 р. судочинство ненімецьке. У 

розпорядженнях про встановлення німецького судочинства вказувалося, що 

воно має будуватися на основі німецького матеріального та процесуального 

права. Аналогічно були сформовані розпорядження при створенні німецьких 

спеціальних судів. При розгляді справ на основі німецького кримінального і 

цивільного права мало використовуватися винятково німецьке процесуальне 

право. Німецькому матеріальному та процесуальному праву підлягали особи, 

які володіли німецьким громадянством, що постійно проживали і володіли 

нерухомим та рухомим майном на території Третього Рейху, мали постійне 

місце проживання, а якщо такого не було, у місці їх тимчасового проживання 

на території Третього Рейху [334, с. 150–151]. Правовий статус особи 

визначався різними галузями німецького цивільного, процесуального, 

сімейного, фінансового, адміністративного та інших галузей права. 

Фольксдойче підлягали німецькому цивільному і сімейному праву, а в галузі 

спадкового права вони підлягали польському праву [334, с. 120]. Також у 
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галузі права власності німецькі суди могли використовувати польське право та 

цивільний кодекс Австрії 1911 р.  

У майнових відносинах використовували право, на основі якого особа 

володіла нерухомістю, а в зобов’язальному праві враховували право місця 

виконання зобов’язань [334, c. 148]. У ненімецьких судах використовували 

польське законодавство, якщо інше не було встановлено розпорядженнями 

генерального губернатора. Ненімецьке судочинство також використовувало у 

своїй діяльності інші нормативно-правові акти Генерального губернаторства. 

Підставою для розгляду справи у німецьких чи ненімецьких судах була 

національність сторін процесу. Своєю чергою юрисдикція німецьких судів 

була значно ширшою, до неї належали громадяни Третього Рейху, 

фольксдойчі, поляки, євреї, українці та ін. Меншою мірою німецькі суди 

розглядали цивільні справи за участі німецьких фізичних та юридичних осіб  

[274, с. 269].  

Отже, німецьке кримінальне, цивільне, процесуальне, адміністративне, 

фінансове та інші галузі права застосовувались передусім щодо німців, 

громадян Третього Рейху та фольксдойчів.  

Для інших осіб, що проживали на території Генерального 

губернаторства, у першу чергу поляків та українців, діяло польське довоєнне 

право. Під німецьким правом у Польському генеральному губернаторстві 

розуміли німецьке матеріальне та процесуальне право. Використовували 

німецький кримінально-процесуальний кодекс 1877 р., німецький цивільно-

процесуальний кодекс 1877 р., німецький цивільний кодекс 1896 р. та 

німецький кримінальний кодекс 1871 р. Так само використовували окремі 

німецькі закони, що врегульовували норми кримінального права. Зокрема 

закони про санітарний контроль м’яса 1900 р., розпорядження про 

відповідальність за порушення записів у паспортних документах від 6 вересня 

1923 р., закон про титули, ордени, відзнаки від 1 травня 1937 р. та ін. [335, с. 

375-383] 
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Також послуговувалися нормативно-правовими актами Польського 

генерального губернаторства. Зокрема використовували розпорядження про 

врегулювання цін у Генеральному губернаторстві 12 квітня 1940 р. та ін. Цілий 

ряд розпоряджень стосувався обмеження прав та дискримінації єврейського 

населення. Зокрема «Про встановлення примусу для єврейського населення» з 

26 жовтня 1939 р., розпорядження про конфіскації закладів торгівлі, які 

належать євреям у Генеральному губернаторстві від 23 листопада 1939 р. та ін. 

[335, с. 376].  

На основі аналізу кримінального законодавства та розгляду 

кримінальних справ стверджуємо, що німецькими та ненімецькими судами в 

Польському генеральному губернаторстві та дистрикті Галичина широко 

використовувались німецький кримінально-процесуальний кодекс 1877 р., 

німецький кримінальний кодекс 1871 р., закони, прийняті німецьким 

рейхстагом у період Веймарської республіки та Третього Рейху, нормативно-

правові акти Польського генерального губернаторства і дистрикту Галичина 

[335, с. 376].  

 У цивільних справах у судах дистрикту Галичина використовували 

німецький цивільний кодекс (цивільне уложення (Burgerliches Gesertzbuch –

BCB, 1900), закон про шлюб від 6 грудня 1938 р., припис виконавчий до закону 

про шлюб, закон про опіку над малолітніми та інше. Цивільне судочинство 

здійснювалось на основі німецької процесуальної ординації 1877 р. 

(німецького цивільно-процесуального кодексу). У німецькому цивільному та 

кримінальному судочинстві використовували право, яке, по-перше, 

застосовували у Генеральному губернаторстві, по-друге, право Третього Рейху, 

по-третє законодавство інших окупованих військами Третього Рейху територій 

Європи. У галузі цивільного права на основі розпорядження від 19 лютого 

1940 р. застосовували принцип, за яким використовували право, що 

відповідало аналогічному праву Третього Рейху [335, с. 376-377]. Також 

послуговувалися австрійським цивільним кодексом 1811 р. Своєю чергою 

німецькі суди не розглядали трудові справи, договори найму та інші. На 
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відміну від Третього Рейху у судах Генерального губернаторства на основі 

розпорядження від 5 грудня 1943 р. заборонялося вимагати відводу судді та 

складу суду [341, с. 248].  

Вищі німецькі суди могли контролювати діяльність польських судів, а з 

1942 р. після створення дистрикту Галичина ненімецьке судочинство. Згідно з 

розпорядженням від 19 лютого 1940 р. про німецьке судочинство, у 

Генеральному губернаторстві ведення земельних, іпотечних книг входили до 

компетенції польського судочинства, а німецькі суди мали здійснювати 

контроль за їхньою діяльністю. Судові рішення польських судів у другій 

інстанції могли бути оскаржені упродовж двох місяців у Вищому німецькому 

суді. У випадку «належності однієї з сторін процесу до німецького народу або 

мали німецьке громадянство» Вищий німецький суд володів широкою 

компетенцією у прийнятті рішення [275, с. 36].  

Право Вищих німецьких судів переглянути рішення польських, а пізніше 

ненімецьких судів містилося у параграфах 16–18 вищезгаданого 

розпорядження від 19 лютого 1940 р., спираючись на відповідні норми 

польського права, кодекс зобов’язань 1933 р., цивільно-процесуальний кодекс 

Польщі 1930 р. [334, с. 150].  

Польські правознавці критикують право перегляду Вищими німецькими 

судами рішення польських та ненімецьких суддів, оскільки перегляд рішень 

може відбуватися у разі використання судами аналогічного права. Як вже 

згадувалося, німецькі суди здійснювали судочинство на основі німецького 

права, а польські і ненімецькі суди на основі польського права. Своєю чергою 

при розгляді кримінальних справ на основі розпорядження головного відділу 

юстиції Генерального губернаторства Вілле від 24 березня 1942 р. Вищий 

німецький суд не міг переглядати вироки польських і ненімецьких судів, 

оскільки йшлося про різні правові системи [315, с. 343–345]. Він, на думку 

керівника головного відділу юстиції Вілле, був органом німецького 

судочинства і міг переглядати вироки тільки на основі німецького права. 

Вищий німецький суд міг тільки оцінити, чи польське право застосовано 
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правильно і відповідало німецькому розумінню права, якщо це було так, вирок 

підлягав затвердженню. В іншому випадку Вищий німецький суд самостійно 

розглядав справу або передавав її іншим німецьким чи спеціальним судам [315, 

c. 324].  

 

4.2. Особливості розгляду цивільних справ у німецьких та 

ненімецьких окупаційних судах 

Правовою основою функціонування німецького цивільного судочинства 

на окупованих польських і українських землях, які увійшли до складу 

Польського генерального губернаторства, було розпорядження генерального 

губернатора Ганса Франса від 19 лютого 1940 р., що почало діяти з 24 лютого 

1940 р. [334, с. 150]. На основі цього розпорядження було утворено німецькі 

суди (суди І інстанції) і Вищі німецькі суди (суди ІІ інстанції), які у спрощеній 

формі мали розглядати цивільні справи громадян Третього Рейху, осіб 

німецького походження та інших осіб, що проживали на території Польського 

генерального губернаторства.  

До юрисдикції німецьких судів у цивільних справах відносили: 

1) цивільні справи, в яких однією зі сторін був громадянин Третього Рейху та 

особа німецького походження; 2) цивільні справи, в яких зобов’язані особи 

були громадянами Третього Рейху або особами німецького походження, судові 

рішення прийняті німецькими судами і документи видані німецькими 

нотаріусами; 3) цивільні справи, у яких боржник був громадянином Третього 

Рейху або особою німецького походження; 4) справи так званого неспірного 

судівництва, у яких одна з осіб була громадянином Третього Рейху або особою 

німецького походження; 5) цивільні справи щодо німецьких торговельних 

реєстрів [285, с. 78].  

В усіх цивільних справах до юрисдикції німецьких судів належали 

справи, де однією зі сторін була особа німецького походження або громадянин 

Третього Рейху [323]. У випадку виникнення протиріч між німецьким і 
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польським правом діяли нормативно-правові акти, які були чинними в 

Третьому Рейху [285, с. 78].  

Також детально регламентувалася діяльність фізичних та юридичних 

осіб, діяльність яких врегульовували норми німецького права. До них 

належали торговельні спілки, страхові товариства, корпорації, асоціації та інші 

особи публічного та приватного права, які були зареєстровані на території 

Третього Рейху або в Польському генеральному губернаторстві на основі 

німецького цивільного права [335, с. 218]. Юрисдикції німецьких судів 

підлягали юридичні особи, зареєстровані на території Генерального 

губернаторства на основі польського права, яке було чинним і на 

західноукраїнських землях у складі дистрикту Галичина, у таких випадках:  

1) коли один із засновників акціонерних товариств, командитних 

товариств, повних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю був 

громадянином Третього Рейху або особою німецького походження;  

2) в інших юридичних особах публічного та приватного права, де у 

складі наглядової ради або правління було не менше половини громадянам 

Третього Рейху або осіб німецького походження; 

3) в юридичних особах, які використовували у діловодстві німецьку мову 

зі згоди керівників дистриктів. У спорах щодо права власності на нерухоме 

майно враховували громадянство і національність сторін процесу [334, с. 120].  

Одночасно з розпорядженням Генерального губернатора Ганса Франка 

про німецьке судочинство від 19 лютого 1940 р. було видано інше 

розпорядження про передачу справ у німецькі і польські суди. Судові справи, 

які були в польських судах і після окупації підлягали юрисдикції німецьких 

судів, мали проходити під контролем німецьких судів. У випадках, коли 

цивільна справа була розпочата у ненімецькому суді І інстанції, її передавали в 

німецький суд, а в інших випадках до Вищого німецького суду [334, с. 148].  

У разі виникнення спорів ненімецький суд за рішенням чиновників 

головного відділу юстиції Генерального губернаторства передавав справу 

німецьким судам або Вищим німецьким судам [334, с. 148]. У цьому випадку 
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судочинство вели німецькою мовою. Після передачі справ німецьким судам 

переривався термін позовної давності. Для німецьких судів на основі 

німецького цивільно-процесуального права підставою переривання терміну 

позовної давності було повідомлення сторін процесу про передачу справи до 

німецького суду. Німецький суд також встановлював нові терміни розгляду 

цивільної справи. Своєю чергою заборонялося передавати цивільні справи від 

німецьких судів до ненімецьких, що свідчить про переваги німецького 

судочинства. У випадку, коли передані від ненімецьких судів, цивільні справи 

не могли бути розглянуті згідно з нормами німецького цивільного права, їх 

закривали [334, с. 120]. Для розгляду цієї справи по суті необхідно було 

звернутися з новою позовною заявою.  

Передання цивільної справи від ненімецьких судів до німецьких не 

передбачало жодних оплат. У випадках, коли державне мито було сплачено за 

відкриття цивільної справи у ненімецькому суді, то після її передачі до 

німецького суду ці кошти зараховували до суми державного мита цивільної 

справи під час її розгляду у німецькому суді. Виняток становили цивільні 

справи, які вже вели у польських судах на основі польського цивільно-

процесуального права до видання розпорядження про німецьке судочинство 

від 19 лютого 1940 р. У цих випадках передання цивільних справ, у яких сума 

спору не перевищувала 2 000 злотих, оплата становила від 200 до 500 злотих, 

тобто не більше 3 % від суми позову, а у спорах від 3000 до 10 000 злотих – 

2 % від суми позову. У цивільних справах немайнового характеру мито 

становило 100 злотих [334, с. 148]. На основі циркуляра Генерального 

губернатора оплату можна було здійснювати в радянських рублях по 

встановленому курсу [69, арк. 3]. Обмін рублів на злоті можна було 

здійснювати до 27. 09. 1941 р. по курсу 1 злотий – 5 рублів [338 с. 497]. На 

основі циркуляру від 23 жовтня 1940 р. головного відділу юстиції в уряді 

Генерального губернаторства, інформували відділи юстиції в дистриктах, що 

документом, який підтверджує німецьку національність особи, була так звана 

кенкарта (ідентифікаційна карта). За відсутності кенкарти німецький суд на 
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власний розсуд приймав рішення, чи цивільна справа особи, яка вказує на своє 

німецьке походження, підлягала розгляду у німецькому суді. У цьому випадку 

відділ внутрішніх справ в уряді Генерального губернаторства зобов’язував 

повітових і міських старост за зверненням німецьких судів подавати 

інформацію щодо розпочатої процедури надання ідентифікаційної карти 

(кенкарти) особам німецького походження [74, арк. 59]. У листі відділу юстиції 

дистрикту Галичина до керівництва апеляційного суду у Львові вказували, що 

у випадках, коли ідентифікаційна карта ще не була видана, суд отримавши 

відповідну інформацію від повітових і міських старост, перевіривши інші 

документи, міг самостійно приймати рішення про прийняття цивільної або 

кримінальної справи до розгляду [78, aрк. 42]. Німецькі суди отримали вказівки 

брати до розгляду усі цивільні справи, у якій однією зі сторін процесу були 

особи, які мали німецькі корені та володіли так званими білими білетами [74, 

aрк. 59].  

Українці, поляки та євреї в окремих випадках могли бути стороною у 

цивільному процесі, якщо іншою стороною були німці або особи німецького 

походження. Стороною цивільного процесу не могли бути євреї з території 

Третього Рейху, які знаходились у дистрикті Галичина та інших дистриктах 

Польського генерального губернаторства і вважалися громадянами Німеччини 

[43, арк. 42]. На основі циркуляра керівника головного відділу юстиції 

Польського Генерального губернаторства Вілле від 12 листопада 1942 р., який 

був направлений керівникам відділів юстиції у дистриктах, вказувалося, що 

ромів та євреїв, які були громадянами Третього Рейху на території Польського 

Генерального губернаторства необхідно вважати його постійними мешканцями 

[314, с. 138]. З 1941 р. на західноукраїнських та на польських землях було 

встановлено правовий статус особи німецького походження (Deutschstammiger 

– Volksdeutscher – Reichdeutscher) [265, c. 740–741]. З 1942 р. на 

західноукраїнських землях розпочався так званий процес пошуку серед 

місцевого населення осіб, у яких були німецькі корені. До них переважно 

відносили українців і поляків, які мали німецькі прізвища. Але ця акція не 
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призвела до значного зростання фольксдойтче (осіб німецького походження). У 

грудні 1942 р. було видано нове розпорядження про правовий статус суб’єктів 

цивільно-процесуального права у німецькому цивільному судочинстві на 

території Польського генерального губернаторства. Це розпорядження 

врегульовувало порядок укладення шлюбу між особами німецького 

походження або якщо один із подружжя був/була особою німецького 

походження. Особи німецького походження у галузі сімейного права на 

території Польського генерального губернаторства мали такі ж права і 

обов’язки, як і на території Третього Рейху [263, с. 739]. Шлюб укладали на 

основі німецького сімейного права у випадку, якщо один із подружжя був 

громадянином Третього Рейху або особою німецького походження. У цьому 

випадку шлюб реєстрували німецькі державні службовці на території 

дистрикту Галичина й у інших дистриктах Польського генерального 

губернаторства [74, арк. 59]. До юрисдикції німецьких судів також належали 

цивільні справи щодо визнання шлюбу недійсним або розлучення, у яких 

позивачем виступала жінка, яка була одружена з чоловіком, який не був 

громадянином Третього Рейху, на основі розпорядження Генерального 

губернатора від 15 грудня 1942 р. Це розпорядження не стосувалося шлюбів, 

укладених чоловіками-особами німецького походження, до яких застосовували 

розпорядження від 19 лютого 1940 р. [263, с. 740–742]. Сімейне право для осіб 

німецького походження та громадян Третього Рейху врегульовувалося також 

розпорядженнями від 1 серпня 1940 р. та 14 грудня 1940 р. [263, с. 742]. На 

основі §23 розпорядження від 19 лютого 1940 р. шлюби, укладені громадянами 

Третього Рейху, мали реєструватися німецькими державними службовцями на 

території Польського генерального губернаторства. До юрисдикції німецьких 

судів згідно з §23 розпорядженням від 19 лютого 1940 р. належали справи 

щодо розглядання або визнання шлюбу недійсним, де позивачем була жінка 

німецького походження, а відповідачем чоловік ненімецького походження та 

негромадянин Третього Рейху [272, с. 623]. Це розпорядження також 

врегульовувало майнові права подружжя, де чоловіком був німецький 
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громадянин або особа німецького походження. На основі даного 

розпорядження спеціальний суд у Львові 16. 12. 1941 р. виніс рішення про 

розірвання шлюбу між німкенею Марією Рубін та Еліасом Рубіном, оскільки 

останній мав польське та єврейське походження [70, арк. 3].  

При розгляді справ у судах використовували німецький цивільний кодекс 

та інші німецькі нормативно-правові акти. Німецький службовець відділу 

реєстрації актів цивільного стану видавав свідоцтво про укладення шлюбу 

тільки у випадку, коли один із подружжя був/була німцем/німкенею чи особою 

німецького походження. Це положення було доповнено розпорядженнями від 

14 грудня 1940 р. «Про право цивільного стану німців у Генеральному 

губернаторстві» та від 16 березня 1940 р. «Про судівництво німецьке в 

Генеральному губернаторстві» [266, с. 739-741]. Окупаційні органи влади 

видали низку розпоряджень, якими було врегульовано майнові права 

подружжя та порядок реєстрації їх нерухомого майна.  

Значні зміни у галузі сімейного права відбулися після видання 13 лютого 

1942 р. розпорядження про сімейні права німців та осіб німецького 

походження [43, арк. 86]. На його основі керівники Вищих німецьких судів 

отримали право приймати рішення про розірвання шлюбу у випадку сімейної 

зради та реєстрації свідоцтва про розірвання шлюбу для іноземців. 

Аналогічними функціями володіли керівники земельних судів земель на 

території Третього Рейху. Положення цього розпорядження було роз’яснено у 

липні 1942 р. На основі роз’яснення юрисдикції німецьких судів у галузі 

сімейного права належали справи щодо правовідносин між батьками і дітьми, 

матерями і дітьми, народженими не у шлюбі, факт встановлення батьківства 

щодо дітей, народжених не у шлюбі, обов’язок батьків утримувати дітей, 

народжених не у шлюбі [43, арк. 88 – 87]. Як уже згадувалося, до юрисдикції 

німецьких судів переважно належали цивільні справи, де однією зі сторін була 

особа німецького походження або громадянин Третього Рейху. У німецьких 

судах використовували німецьке цивільне законодавство, яке діяло на території 

Третього Рейху [270, с. 365]. У циркулярі направленому керівникам головного 
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відділу юстиції Вілле від 7 серпня 1942 р. керівником відділів юстиції у 

дистриктах про порядок позбавлення материнських прав і забрання дітей у 

матерів ненімецького походження. Це положення використано зі ст. 166 

Німецького цивільного кодексу (BGB), який врегульовував питання 

позбавлення материнських прав на території Німеччини та передачі дітей 

родичам або органам опіки і піклування у випадку, коли батько був особою 

німецького походження або громадянином Третього Рейху. Вілле також 

вказував про необхідність виховання дітей у так званому німецькому дусі [74, 

арк. 58].  

На основі розпорядження від 18 серпня 1942 р. шлюби, укладені до 1 

травня 1940 р. між чоловіком та жінкою, яка була німецького походження, 

визнавали дійсними, якщо вони були зареєстровані в німецьких органах 

реєстрації актів цивільного стану. Сімейно-шлюбні справи у дистрикті 

Галичина розглядали на основі цивільного кодексу Австрії 1811 р. Про це 

згадано у запиті гродського суду у Львові до Вищого німецького суду у Львові 

від 13 грудня 1943 р. про визначення розміру аліментів. На основі роз’яснення 

Вищого німецького суду було вказано, що розмір аліментів, на основі 

австрійського цивільного кодексу 1811 р., міг становити від 70 до 100 

польських злотих. Аналогічне роз’яснення німецького суду було надане 

гродському суду Любачева від 4 листопада 1943 р. щодо поділу майна 

подружжя у випадку, коли батько заперечує своє батьківство. У відповіді 

німецького суду вказувалося, що на основі австрійського цивільного кодексу 

1811 р., який поширюється на мешканців Галичини як колишніх польських 

громадян, дитина, народжена у шлюбі, вважається дитиною батька [55, арк. 4].  

Встановлення розміру аліментів, коли батько був громадянином Третього 

Рейху згідно з рішенням німецького суду, здійснювалося на основі § 1717 

німецького цивільного кодексу та § 256 цивільно-процесуального кодексу 

Німеччини. Рішення суду підлягало негайному виконанню [56, арк. 61].  

Під час окупації було створено німецький торговельний реєстр, до якого 

були внесені торговельні товариства, утворені на основі німецького цивільного 



160 
 

 

права та юридичні особи, створені фізичними особами німецького походження 

чи громадянами Третього Рейху. Не підлягали реєстрації торговельні спілки, 

утворені на основі розпорядження генерального губернатора від 5 листопада 

1939 р. Німецькі суди були зобов’язані повідомляти фінансових інспекторів 

про усі випадки реєстрації внесення змін до реєстру та викреслення з реєстру 

[334, с. 120]. Улітку 1940 р. керівництво Польського генерального 

губернаторства зобов’язало німецькі суди активніше проводити реєстрацію 

німецьких торговельних спілок на території генерального губернаторства [48, 

арк. 18]. Проблеми реєстрації майна окупаційними органами влади фактично 

зберігалися до останніх місяців перед звільненням західноукраїнських земель 

від військ нацистської Німеччини та армій її союзників. Так на підставі 

розпорядження генерального губернатора від 16 лютого 1944 р. головний 

відділ юстиції у березні цього року видав роз’яснення щодо реєстрації 

майнових прав [337, с. 692]. На основі цих розпоряджень керівник головного 

відділу юстиції Генерального губернаторства отримав такі ж повноваження 

контролю за діяльністю відповідних органів влади щодо реєстрації майнових 

прав та майна, якими на території Третього Рейху володів міністр юстиції [277, 

с. 94-96]. До повноваження головного відділу юстиції відносять контроль за 

реєстрацією нерухомого майна, реєстраційних книг, надання документів про 

право власності на нерухоме майно. Як і у випадку видання публічних книг і 

торгівельних реєстрів німецькі суди у дистрикті Галичина мали проводити 

реєстрацію нерухомого майна [337, с. 692].  

Не було утворено окрему німецьку систему іпотечних книг, а існуючі 

ґрунтові й іпотечні книги з часів Другої Речі Посполитої продовжували 

використовувати на основі польського цивільного і цивільного процесуального 

законодавства. Це законодавство дозволило німецькій окупаційній владі 

контролювати обіг нерухомого майна на території Польського Генерального 

губернаторства. [68, арк. 28-35]. Рішення польських судів можна було 

оскаржити упродовж двох місяців до німецьких судів другої інстанції. Особи 
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німецького походження або громадяни Третього Рейху могли оскаржити 

рішення польських судів I інстанції без будь-яких обмежень [334, Е. 105].  

На основі розпорядження Генерального губернаторства від 1 серпня 

1940 р. було визначено порядок виконання зобов’язань на основі польського 

кодексу зобов’язань та німецького цивільного кодексу. На території дистрикту 

Галичина та у судах на території Люблінського та Краківського дистриктів, де 

судочинство відбувалося українською мовою, використовували польські 

цивільні, цивільно-процесуальні, кримінальні та кримінально-процесуальні 

кодекси, перекладені українською мовою. Примірник польською цивільно-

процесуального кодексу 1930 р. перекладений українською мовою зберігається 

у Державному архіві Львівської області [65]. Поряд із цивільно-процесуальним 

кодексом в архівній справі міститься низка розпоряджень польського уряду та 

наукових праць польських, австрійських та німецьких науковців [65]. Автором 

цього перекладу ймовірно міг бути Володимир Вергановський (1876–1946 рр. 

), який навчався у Львівському, Віденському та Берлінському університетах. У 

1939–1941 роках Володимир Вергановський очолював кафедру цивільного 

процесу у Львівському університеті [3, с. 279]. У 1919–1922 роках 

Вергановський був деканом Українського таємного університету, а у 

міжвоєнній Польщі працював окружним та апеляційним суддею у Львові [3, с. 

279]. В 1941 році подав заяву на заняття адвокатською діяльністю. Володимир 

Вергановський також з 1914 р. був дійсним членом НТШ та головою її 

правничої комісії [59, aрк. 15]. З кінця 1941 р. він працює у апеляційному 

ненімецькому суді дистрикту Галичина. Помер у віці 70 років у 1946 р. в 

еміграції у Австрії [3 с. 279].  

Рішення ненімецьких судів щодо відшкодування завданої шкоди або при 

невиконанні чи неналежному виконанні договорів підлягали виконанню в усіх 

випадках, незважаючи на те, що боржник міг бути громадянином Третього 

Рейху або особою німецького походження. Рішення ненімецьких судів щодо 

відповідачів – громадян Третього Рейху або осіб німецького походження 

виконували німецькі органи виконання судових рішень. Ці судові рішення 
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мали бути перекладені на німецьку мову [332, с. 122]. На основі 

розпорядження Генерального губернатора від 16 листопада 1940 р. щодо 

функціонування німецького судочинства вищі німецькі суди отримали право 

приймати рішення про конфіскацію майна іноземних держав, які перебували у 

стані війни з гітлерівською Німеччиною [335, с. 236]. Нагляд за виконанням 

вищезгаданих рішень здійснював Вищий німецький суд Польського 

генерального губернаторства. Повноваження німецьких судів із цієї, проблеми 

було визначено у розпорядженні від 21 квітня 1941 р. [337, с. 890]. На основі 

цього розпорядження була запроваджена посада комісара для справ майна 

ворогів держави у структурі головного відділу юстиції Польського 

генерального губернаторства. Рішення про конфіскацію майна громадян 

держав, які не перебували у ворожих відносинах з Третім Рейхом, приймали 

Вищі німецькі суди в дистриктах у випадку, коли подання подавали на основі 

належних документів та щодо фізичних та юридичних осіб, які мали майно на 

території Генерального губернаторства. До юрисдикції німецьких судів 

належали трудові спори у галузі сільського та лісового господарства на основі 

розпорядження Генерального губернатора від 30 червня 1941 р. Трудовий спір 

між найманими працівниками мали бути врегульовані повітовими старостами 

за згодою сторін [273, с. 410]. Трудові спори могли також бути розглянуті у 

німецьких і ненімецьких судах. У разі прийняття судових рішень протоколи 

розгляду погоджувальних комісій мали також бути розглянуті під час судового 

розгляду. Про прийняте судове рішення суд мав повідомити повітового 

старосту.  

Компетенція німецького судочинства у цивільних справах була 

розширена розпорядженням генерального губернатора від 17 лютого 1942 р. 

про ліквідацію служби у примирювальних справах щодо нерухомого майна у 

селах. Ця служба була утворена на основі польського закону від 28 березня 

1933 р. На основі цього розпорядження від 27 лютого 1942 р. заборонялося 

звертатися до примирювальної комісії щодо врегулювання боргових та 

податкових справ [276, с. 103]. Майнові, боргові та податкові спори, які 
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розглядали повітові та міські органи окупаційної влади, передавали німецьким 

судам, а справи, що перебували у провадженні німецьких судів, передавали 

Вищим німецьким судам [335, с. 238]. До підсудності німецьких судів і 

Вищого німецького суду на території дистрикту Галичина належали цивільні 

справи щодо нерухомого майна, яке знаходилось на західноукраїнських 

землях. У німецькому судочинстві при розгляді майнових, податкових та 

інших справ використовували норми німецького цивільного, земельного та 

фінансового права. На основі роз’яснення німецького суду від 28 травня 

1943 р. відділу податків і зборів в уряді дистрикту Галичина вказувалося, що 

реєстрація фірм на території дистрикту Галичина мала відбуватися на основі 

законодавства, чинного на території Третього Рейху [301, с. 240]. Судове мито 

оплачував відповідач, але суд міг зобов’язати оплатити частину судового мита 

одного або кількох інших учасників судового процесу. Німецькі суди 

приймали рішення у податкових, фінансових справах щодо: 1) визнання боргу; 

2) встановлення порядку і термінів сплати боргу; 3) встановлення пені у 

випадку несплати боргу, але найбільше 5 % річних від суми несплаченого 

боргу; 4) зменшення сплати відсотків за умови сплати основної суми боргу. На 

основі розпорядження від 17 лютого 1942 р. усі рішення німецьких судів 

підлягали виконанню німецькими органами виконання судових рішень 

(виконавчою службою) [272, с. 723]. У випадку проведення конфіскації 

нерухомого майна на основі ординацій від 24 січня 1940 р. на території міста, 

яке виступало гарантією як способом виконання зобов’язань, виконавче 

провадження припинилося. Керівник головного відділу юстиції Генерального 

губернаторства 9 березня 1942 р. видав розпорядження про порядок реєстрації 

судових рішень у цивільних справах щодо справ, які стосувалися майнових, 

фінансових та боргових спорів [272, с. 724].  

Після поразки нацистських військ під Сталінградом та початку 

звільнення українських земель відбулися зміни у цивільному судочинстві. На 

основі розпорядження Генерального губернатора від 5 липня 1943 р. незначні 

цивільні справи були передані з юрисдикції німецьких судів до ненімецького 
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судочинства. До таких належали цивільні справи, предмет спору у яких не 

перевищував 500 злотих. Своєю чергою, важливі на думку окупаційних 

властей, цивільні справи, в яких сума позову не перевищувала 5000 злотих, 

могли розглядати німецькі суди до винесення судового рішення у суді І 

інстанції. Це розпорядження також передбачало порядок реєстрації майнових 

прав нотаріусами [262, с. 309–310].  

Німецькі суди Польського генерального губернаторства підтримували 

зв’язки зі судами Третього Рейху. Розпорядження про правову допомогу у 

цивільних справах між судами Генерального губернаторства і судами Третього 

Рейху було прийнято 10 травня 1940 р. на основі відповідного розпорядження 

міністра юстиції Третього Рейху від 30 квітня 1940 р. «Про правову допомогу 

на окупованих польських землях». Ці розпорядження переважно стосувалися 

співпраці судів Третього Рейху та німецького судочинства у Генеральному 

губернаторстві [334, с. 185]. Своєю чергою співпраця між судами Третього 

Рейху і ненімецькими судами у Генеральному губернаторстві була значно 

обмежена. Для звернення до судів на території Німеччини по правову 

допомогу необхідно було подати відповідне клопотання до керівника відділу 

юстиції у дистрикті Галичина. Окрім правової співпраці, у цивільних справах 

між судами у Польському генеральному губернаторстві та судами фашистської 

Німеччини існувала така ж співпраця зі судами інших держав. Ними переважно 

були суди сателітів фашистської Німеччини та нейтральних держав. 

Координував діяльність зі співпраці з іноземними державами керівник 

головного відділу юстиції в уряді Генерального губернаторства Вілле на основі 

розпорядження генерального губернатора від 7 вересня 1940 р. Співпраця 

органів юстиції Польського генерального губернаторства з іноземними 

державами відбувалася через посольства та інші структури міністерства 

закордонних справ та міністерства юстиції Німеччини [334, с. 185]. Німецькі і 

ненімецькі суди за правовою допомогою до іноземних держав зверталися за 

посередництвом головного відділу юстиції Польського Генерального 

губернаторства [335, с. 244]. Усі документи, що використовували для правової 
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допомоги з органами юстиції та судами Третього Рейху й іноземними 

державами готували німецькою мовою, а документи польською та українською 

мовами обов’язково перекладали німецькою мовою. Звернення іноземних судів 

до органів юстиції і судів Польського генерального губернаторства, у тім числі 

дистрикту Галичина, відбувалося також за посередництвом міністерства 

юстиції Німеччини, міністерства закордонних справ Німеччини і головного 

відділу юстиції Польського генерального губернаторства на основі 

розпорядження Генерального губернаторства від 10 травня 1940 р. [334, с. 185] 

При наданні правової допомоги у цивільних справах кошти не виплачували. 

Своєю чергою держава, яка зверталася з проханням про правову допомогу, 

мало повернути кошти, виплачені свідками, експертами та ін. Заяву про 

виплати цих коштів мали подавати німецький суд дистрикту, де перебували 

свідки та інші докази. У листі керівника німецького суду головному відділу 

юстиції «Про видачу документів районному суду» в м. Цюрих (Швейцарська 

конфедерація) вказувалося, що на основі глави ІІІ розпорядження генерального 

губернаторства про зносини зі закордоном при правовій допомозі у цивільних 

справах від 3 вересня 1940 р. суд відмовив у наданні документів через їх 

неналежне оформлення [45, арк. 4]. Співпраця про правову допомогу зі 

Словаччиною і протекторатом Чехії та Моравії відбувалася на основі польсько-

чехословацької угоди про правову допомогу від 6 березня 1925 р. [335, с. 244].  

На території Чехії з проханням про правову допомогу головному відділу 

Генерального губернаторства необхідно було звертатися до керівника 

окружного суду в Празі. Із проханням про правову допомогу до окружних 

судів у Празі і Брно могли звертатися керівники Вищого німецького суду у 

дистрикті Галичина. Усі питання щодо правової допомоги, які стосувалися 

коштів, мови звернення, вимоги щодо документів було визначено у 

розпорядженні генерального губернатора від 10 травня 1940 р. Уся 

кореспонденція при наданні правової допомоги у цивільних справах мала 

вестися німецькою мовою [286, с. 95-97]. У випадку подання документів 
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українською або польською мовами необхідно було подати також їх переклад 

німецькою мовою.  

27 квітня 1943 р. було видано розпорядження генерального губернатора 

про співпрацю у цивільних справах з іншими окупованими німецькими 

загарбниками землями України та інших народів, які входили до складу 

Радянського Союзу [279, с. 195].  

Німецькі окупаційні органи юстиції дистрикту Галичина могли 

звертатися за правовою допомогою до окупаційних органів влади на інших 

окупованих українських землях до Рейхкомісаріату Україна. У випадку, коли 

було важко встановити, до якого рейхкомісаріату необхідно було звернутись, 

матеріали треба було надіслати до головного відділу юстиції Генерального 

губернаторства, який відповідно надсилав їх до відповідного рейхкомісаріату 

[43, арк. 33]. Але ці положення були реалізовані тільки в окремих випадках, 

оскільки через поразки німецьких військ та армії союзників нацистської 

Німеччини українські землі почала звільняти Червона армія.  

Відділ юстиції дистрикту Галичина із запитом про правову допомогу до 

Рейхкомісаріату Україна мав звертатися до відділів права при генеральному 

комісаріаті в Києві в генеральному окрузі Київ, у Миколаїв (генеральний округ 

Миколаїв), у Дніпропетровську (генеральний округ – Дніпропетровськ), у 

Мелітополі (генеральний округ Крим, підокруг Таврія), при генеральному 

комісаріаті в Ревелі (округ генеральний Естонія), в Ризі (генеральний округ 

Латвія), в Ковні (генеральний округ Литва), в Мінську (генеральний округ 

Мінськ) [43, арк. 33]. Виконання судових рішень у цивільних справах 

виконували на основі вищезгаданого розпорядження від 19 лютого 1940 р. 

[334, с. 148]. Рішення суддів у цивільних справах у І інстанції виконували 

німецькі суди. Судові рішення, прийняті німецькими апеляційними судами як 

судами І інстанції, виконували ці суди. Рішення Вищого німецького суду на 

основі розпорядження від 1 серпня 1940 р. також виконував цей суд. Було 

врегульовано порядок сплати судового мита й інших судових оплат на основі 

роз’яснення керівника головного відділу юстиції Вілле. Державне мито у 
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Генеральному губернаторстві становило половину судового мита, яке 

сплачували на території Третього Рейху [256, с. 71-77]. Це розпорядження 

також врегульовано проблеми набуття права власності в судовому порядку на 

майно, яке належало «колишній Польській республіці». Із позовом у цих 

справах могли звертатися органи юстиції Генерального губернаторства. Тільки 

у липні 1942 р. було встановлено порядок звернень до судів на території 

Генерального губернаторства [334, с. 180]. Ними були керівники головних 

відділів в уряді Генерального губернаторства та керівники відділів у 

секретаріаті уряду Генерального губернаторства. Ці повноваження також 

передавали органам влади дистрикту Галичина. У справах, які підлягали 

юрисдикції СС і поліції у Генеральному губернаторстві, представництво у 

судах могли виконувати: 1) керівник поліції, 2) керівник поліції безпеки. Ці 

повноваження вони могли доручити підпорядкованим їм керівникам у 

дистриктах. Вимоги щодо структури і тексту доручень було визначено у 

розпорядженнях від 10 травня 1940 р. та 13 листопада 1940 р. [275, с. 180].  

Важливу роль у функціонуванні німецького і ненімецького судочинства у 

цивільних справах продовжували відігравати головний відділ юстиції 

Генерального губернаторства та відділи юстиції у дистрикті Галичина й інших 

дистриктів.  

У відповіді на звернення головної групи господарства і комунікації у 

Львові німецький суд вказав, що реєстрація фірм мала відбутися на основі 

діючого на території нацистської Німеччини законодавства [43, арк. 30]. На 

території Генерального губернаторства не видавали правничі часописи і праці 

німецьких науковців, пов’язаних із застосуванням тут норм права. Їх 

публікували у правничих часописах на території Третього Рейху, зокрема 

«Німецьке право» («Deutsche Recht»).  

Після поразок армії нацистської Німеччини від Червоної армії та армії 

західних союзників на початку 1943 р. розпочалося спрощення цивільного 

судочинства. Так, 19 лютого 1943 р. генеральний губернатор Ганс Франк видав 

розпорядження про зміни судочинства, яке характеризувалося спрощенням 
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судочинства та ще більшим обмеженням існуючих прав населення на 

окупованих нацистською Німеччиною українських та польських землях. 

Унаслідок чого головний відділ юстиції отримав право вносити зміни до 

судових книг, реєстрів та ін. [264, с. 309] Більшість цих змін стосувалися 

торговельного права. Головний відділ юстиції міг видавати роз’яснення, які 

суперечили нормам права щодо реєстрації торговельних спілок, господарських 

товариств (акціонерних товариств, командитних товариств і товариств з 

обмеженою відповідальністю). Головний відділ юстиції та його структури в 

дистриктах також могли звільняти окремі юридичні особи від складання річних 

балансів прибутків і витрат. Звільнення мало відбуватися на період війни або 

до терміну, встановленого у розпорядженні. З іншого боку головний відділ 

юстиції міг вимагати у будь-якої юридичної особи надати звіт про річні 

прибутки і витрати та річний баланс. На основі розпорядження генерального 

губернатора від 19 лютого 1943 р. головний відділ юстиції отримав право 

вносити зміни у положення торговельного та господарського права [280, с. 

145–146].  

Наприкінці 1940 р. були внесені зміни у законодавство щодо 

функціонування німецького окупаційного судочинства. У листі керівника 

головного відділу юстиції Генерального губернаторства вказувалось на 

необхідності використання у діяльності органів юстиції, судів та прокуратури 

розпорядження міністерства юстиції Третього Рейху від 10 березня 1937 р. На 

його основі функції місцевих судів, які діяли на території Третього Рейху у 

Генеральному губернаторстві виконували німецькі суди, а функції керівників 

земельних та вищих земельних судів виконували керівники відділів юстиції у 

дистриктах [335, с. 252]. На основі листа Головного відділу юстиції 

Генерального губернаторства та головного відділу внутрішніх справ від 21 

жовтня 1940 р. спрямованого до відділів юстиції у дистриктах, вказувалося, що 

реєстрація господарських товариств, торговельних спілок мала відбуватися не 

на основі діючого у Німеччині законодавства, а тільки на основі 

розпорядження генерального губернатора від 23 липня 1940 р. Функції 
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реєстрації статутів господарських товариств мали виконувати повітові 

старости, а в містах бургомістри. Товариство створювалось у складі не менше 7 

засновників. У випадку зміни засновників необхідно було упродовж 2 тижнів 

повідомити окупаційні органи влади [48, арк. 18]. При порушенні положень 

даного розпорядження передбачалась адміністративна та кримінальна 

відповідальність. Німецькі господарські товариства та інші юридичні особи 

реєструвалися у реєстрі № 1, а ненімецькі господарські товариства та інші 

юридичні особи відповідно у реєстрі № 2. У випадку реєстрації юридичних 

осіб німецькими судами, вони мали перереєструватися повітовими старостами 

і бургомістрами [48, арк. 18]. На основі обов’язкових вказівок відділу юстиції 

дистрикту Галичина від 28 травня 1943 р. німецькому суду у Львові наприкінці 

1940 р. були внесені зміни у законодавство щодо функціонування німецького 

судочинства [43, арк. 30]. У листі керівник головного відділу юстиції Вілле 

вказував на необхідності у діяльності німецьких судів використовувати 

положення законодавства про діяльність судів у Третьому Рейху від 10 березня 

1937 р. [43, арк. 30–31]. Функції місцевих суддів, які діяли у Німеччині на 

території Польського генерального губернаторства виконували німецькі суди. 

Повноваження, якими у Німеччині володіли керівники земельних та вищих 

земельних судів, у Генеральному губернаторстві виконували керівники Вищих 

німецьких судів. Діяльність німецького окупаційного судочинства при розгляді 

цивільних справ носила дискримінаційних характер, оскільки на практиці вони 

реалізовували нацистську теорію переваги німецької нації. 

 

4.3. Застосування в окупаційних судах кримінального та 

кримінально-процесуального законодавства 

Кримінальне судочинство у німецьких судах на території Польського 

генерального губернаторства регулювалося німецьким кримінальним та 

кримінально-процесуальним правом. Польські (а з 1942 р. ненімецькі суди) 

функціонували на основі польського кримінального та кримінально-

процесуального права, що були чинними до початку Другої світової війни. 
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[334, с. 150]. Однак у Польському генеральному губернаторстві поряд із 

німецьким та польським кримінальним та кримінально-процесуальним 

законодавством використовували нормативно-правові акти, які видавали 

органи влади Польського генерального губернаторства, що свідчить про 

тоталітарний характер гітлерівського режиму [335, с. 376]. У цьому контексті 

важливу роль відігравав головний відділ юстиції в уряді Генерального 

губернаторства, який брав безпосередню участь у формуванні судової 

практики німецьких судів, німецьких спеціальних судів та ненімецьких судів. 

Ще більший вплив головний відділ юстиції мав на діяльність німецької 

прокуратури. Головний відділ юстиції надавав судам правові роз’яснення щодо 

застосування німецького і польського законодавства. Важливу роль у 

функціонуванні німецьких та польських судів відігравали нормативно-правові 

акти, які видавали керівники відділів юстиції і прокуратури у дистриктах [335, 

с. 376].  

Повноваження органів юстиції у функціонуванні спеціальних судів було 

визначено у розпорядженні генерального губернатора Ганса Франка від 15 

листопада 1939 р. У його останньому пункті передбачалося право на видання 

головному відділу юстиції розпоряджень щодо функціонування судів і 

прокуратури на території Польського генерального губернаторства [332, с. 

105].  

На основі вищезгаданого розпорядження керівник головного відділу 

юстиції Вілле 22 листопада 1939 р. видав циркуляр органам юстиції, 

прокуратури та суду щодо використання німецького та польського 

законодавства. У розпорядженні від 15 листопада 1939 р. вказувалося, що 

спеціальні суди мають виносити вироки на основі німецького матеріального та 

процесуального права. Розпорядження від 15 листопада 1939 р. враховувало 

основні положення роз’яснення міністерства юстиції Третього Рейху від 21 

березня 1933 р. та 2 жовтня 1939 р. [290, с. 34-35].  

Тут також визначено порядок застосування помилування у випадку 

винесення спеціальними судами смертних вироків. У Польському 
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генеральному губернаторстві, на відміну від території гітлерівського Третього 

Рейху, врегульовували участь адвокатів у судових процесах у спеціальних 

судах [332, с. 105]. Участь адвоката у судовому процесі у спеціальних судах на 

відміну від німецьких територій залежала від доброї волі суду. На території 

Третього Рейху участь адвоката у них була обов’язковою. Одну з причин 

неучасті адвокатів у судових процесах пояснювали відсутністю положення про 

адвокатуру у Генеральному губернаторстві [332, с. 105]. У розпорядженні 

передбачався порядок розгляду кримінальних справ у спеціальних судах у 

складі трьох суддів. У незначних справах за клопотанням прокуратури 

судочинство могло здійснюватись судом одноособово, що не передбачалося на 

території Третього Рейху. Судочинство у спеціальних судах також не 

передбачало апеляційного та касаційного оскарження судових рішень [290, с. 

34–35]. Запроваджувався розгляд кримінальних справ у формі кримінальних 

наказів, відповідно до яких судді спеціальних судів (присяжні) могли 

застосовувати кримінальне покарання до одного р. позбавлення волі (на 

території Третього Рейху до шести місяців) [332, с. 105].  

Рішення у формі наказу можна було відхилити упродовж двох тижнів з 

часу його прийняття. Питання відхилення наказу розглядав спеціальний суд у 

складі трьох суддів. За клопотанням прокуратури існувала можливість 

відхилення наказу суддею одноособово. Прийняття кримінальних наказів 

суддями одноособово обґрунтовувалося небажанням переобтяжувати 

спеціальні суди незначними справами. Згідно з вказівкою начальника 

головного відділу юстиції, органи прокуратури могли застосовувати наказ у 

незначних справах, у яких покарання передбачала позбавлення волі на строк не 

більше шести місяців [332, с. 105]. Клопотання про видачу судового 

кримінального наказу могло застосовуватися прокуратурою і у випадках коли 

не передбачалось його оскарження. Кримінальні справи, що перебували на 

розгляді у спеціальних судах, не могли передавати на розгляд іншим судам. У 

провадженнях, що вели у спеціальних судах в Генеральному губернаторстві, не 

передбачено можливість відкликання обвинувального акту. Це на думку 
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керівника головного відділу юстиції Вілле давало можливість уникати 

виправдальних вироків. У таких випадках рекомендувалось відкладати розгляд 

кримінальної справи із наступним відкликанням обвинувального висновку 

[318, с. 61-62].  

На основі вказівки керівника головного відділу юстиції від 22 листопада 

1939 р. вказувалося на особливе значення спеціальних судів до часу створення 

німецьких судів та польських судів. Ще одним важливим елементом у 

формуванні німецького кримінального судочинства було розпорядження про 

німецьке судочинство в Генеральному губернаторстві від 19 лютого 1940 р. У 

німецьких судах у Генеральному губернаторстві мали безпосередньо 

застосовуватися положення німецького кримінального процесуального права. 

При винесенні вироків у кримінальних справах майно звинуваченої особи 

конфісковували на користь Генерального губернаторства, а судові штрафи 

сплачували на фінансові рахунки Генерального губернаторства. [318, с. 63-67].  

Апеляційну скаргу подавали не пізніше як у двотижневий строк. 

Німецький суд вищої інстанції приймав рішення у складі трьох суддів, але в 

окремих випадках за клопотанням німецької прокуратури касаційну скаргу 

суддя міг розглядати одноособово. Рішення німецького суду вищої інстанції 

були остаточними [335, с. 163].  

Порушення кримінальної справи входило до компетенції органів 

прокуратури, але участь прокурора на судових засіданнях не була 

обов’язковою. Аналогічний порядок застосовували і в спеціальних судах. 

Рішення про участь адвоката в процесі приймали німецькі та спеціальні суди. 

Розгляд кримінальних справ місцевого населення у межах юрисдикції 

німецьких судів першої інстанції та вищих німецьких судів здійснювалась під 

контролем німецької прокуратури та органів юстиції Генерального 

губернаторства. У процесі могли брати участь гродські прокурори, назва 

польської прокуратури збереглась у німецьких спеціальних документах. 

Вводилося положення, яке передбачало порядок завершення кримінальної 

справи, розпочатої у спеціальному суді. Розпорядження генерального 
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губернатора про німецьке судочинство від 19 лютого 1940 р. запроваджувало 

інститут надзвичайного протесту, що надавав керівнику головного відділу 

юстиції Генерального губернаторства права оскаржувати судові вироки, 

прийняті німецькими судами першої та другої інстанцій [318, с. 67-70]. 

Надзвичайний процес міг застосовуватися керівником головного відділу 

юстиції упродовж шести місяців після вступу судового вироків в законну силу 

[281, с. 531]. У цьому випадку розпочинався новий судовий розгляд. Вирок у 

кримінальній справі, скерований у порядку надзвичайного протесту, 

розглядали у спеціальних судах, рішення яких було остаточним. Порівняно з 

спеціальними та військово-польовими судами німецькі суди були більш 

об’єктивні у веденні правосуддя з більшим дотриманням вимог матеріального 

та процесуального кримінального законодавства [335, с. 163].  

Своєю чергою спеціальні та військово-польові суди могли брати до свого 

провадження будь-яку кримінальну справу, що належала до підсудності 

німецьких судів.  

Встановлені наприкінці 1939 – на початку 1940 р. принципи 

функціонування на окупованих польських землях судових органів гітлерівської 

Німеччини вимагали деталізації у різноманітних розпорядженнях, циркулярах, 

роз’ясненнях, вказівках та ін. У циркулярі від 15 березня 1940 р. керівник 

головного відділу юстиції роз’яснював, що в межах відповідних нормативно-

правових актів Третього Рейху у спеціальних судах Генерального 

губернаторства вручення судових повісток та подання доказів до суду 

відносилось до посадових обов’язків працівників канцелярії спеціального суду. 

У циркулярі головного відділу юстиції від 21 травня 1940 р. на виконання 

розпорядження про німецьке судочинство від 19 лютого 1940 р. та німецького 

кримінально-процесуального кодексу кримінальні накази мали вручати 

спеціальні суди, а не органи німецької прокуратури [294, с. 95-98].  

Головний відділ юстиції Генерального губернаторства у листі від 22 

травня 1940 р. рекомендував підпорядкованим йому органам користуватися 

послугами інституту судової медицини та криміналістики у Кракові. Інститут 
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проводив усі відомі на цей час криміналістичні дослідження та експертизи. 

Наказ про обов’язкове використання експертиз інституту судової медицини та 

криміналістики був опублікований лише після призначення його директором 

німця доктора Вільгельма Бека [335, с. 164]. На практиці вказівки органів 

юстиції не завжди виконували польські суди. Так 21 жовтня 1940 р. керівник 

головного відділу юстиції скерував органам юстиції у дистриктах вказівку про 

необхідність звернення з експертизою до інституту судової медицини та 

криміналістики. У випадку, коли звернення до експерта вимагало багато часу, 

судові органи могли звертатися до відділів охорони здоров’я та суспільної 

гігієни відповідних дистриктів з метою призначення експерта. На відміну від 

території Третього Рейху судовий процес та структура німецького судочинства 

на території Генерального губернаторства була значно спрощені. У 1941 році 

начальник головного відділу юстиції за домовленістю з начальником відділу 

фінансів на основі норм німецького права надав право виконувати 

повноваження працівників прокуратури іншим державним службовцям [69, 

арк. 10-15]. Таке право отримали: 1) державні службовці фінансових органів, 

призначені уповноваженими у випадку виникнення підозр у податкових 

злочинах або службовці, яким надавалося право досліджувати злочини у сфері 

митного законодавства; 2) начальники головних митних органів та їх 

заступники; 3) спеціалісти та митники головних контрольних органів при 

керівництві митниці [335, с. 165]. Такі ж права і обов’язки отримали валютні 

контролери та спеціалісти валютної служби відділу нагляду на основі 

домовленості між головним відділом юстиції та головним відділом економіки. 

Такі ж випадки відбулися у випадку порушення законодавства неповнолітніми 

ненімецького походження. Ці провадження приймав до розгляду підвідділ з 

питань населення та опіки у Службі начальника Краківського дистрикту [335, 

с. 166]. На основі розпорядження начальника головного відділу пошти від 13 

квітня 1940 р., він мав право подавати до прокуратури клопотання про 

переслідування осіб у випадку незаконного використання радіопередавальних 

пристроїв. У 1942 році керівник головного відділу пошти передав до органів 
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юстиції інформацію, що у випадку кримінального провадження щодо осіб, які 

не були громадянами Німеччини, але мали німецьке походження, він мав право 

подавати клопотання про судове переслідування. Це рішення значно 

пришвидшувало судовий процес. Своєю чергою Вілле зобов’язував органи 

юстиції у дистриктах, щоб вони повідомляли органи пошти і зв’язку про 

результати проваджень у цих справах [334, Н 280].  

Органи юстиції у Польському генеральному губернаторстві на практиці 

втілювали нацистську теорію переваги німецької нації над іншими народами. 

Зокрема, це стосувалося допиту громадян інших держав у якості свідків у 

кримінальних провадженнях. Такі свідчення на думку нацистського 

керівництва, можна було використовувати як доказ із особливою обережністю 

за відсутності інших доказів. При формуванні кримінального та кримінально-

процесуального законодавства Третього Рейху на окупованих німцями держав 

Европи основну роль відігравали прямі вказівки Гітлера та членів його уряду. 

На основі вказівки Гітлера про боротьбу із крадіжками на залізниці і 

наголошувалося на жорстокому і безжальному ставленні до крадіжок на 

залізничному транспорті [335, с. 166]. У випадку крадіжки на залізниці 

керівник головного відділу юстиції рекомендував підпорядкованим йому 

органам застосовувати 4 параграф розпорядження, прийнятого у Третьому 

Рейху про національних шкідників, та радив застосовувати смертну кару в усіх 

випадках коли злочинці продали або намагалися продати крадені речі [335, 

с. 167]. Зважаючи на загрозу застосування того покарання, вищезгадані справи 

передавали на розгляд спеціальним судам, які діяли у складі трьох суддів. У 

незначних справах судочинство здійснював суддя одноособово.  

На практиці часто виникали суперечності щодо підсудності 

кримінальних справ у німецьких та польських (з 1942 р. ненімецьких) судах. 

На початковому етапі німецької окупації у 1939 – 1940 роках ці проблеми 

вирішували на місцевому рівні. Так прокурор німецької прокуратури Блум 17 

червня 1940 р. звернувся до прокуратури з листом, у якому вказав на категорії 

справ, що входили до юрисдикції німецьких судів: 1) кримінальні справи у 
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яких обвинуваченим або потерпілим був німець, громадянин Третього Рейху 

або фольксдойч; 2) усі справи, що вказують на вороже ставлення 

обвинуваченого до німецького народу; 3) дії, що підлягають покаранню на 

основі нормативно-правових актів, прийнятих у Генеральному губернаторстві; 

4) усі політичні справи та кримінальні справи проти духовенства; 5) усі 

кримінальні справи, пов’язані зі смертю особи. До юрисдикції польських судів, 

а з 1942 р. ненімецьких судів, належали справи, що підлягали так званому 

загальному кримінальному правосуддю, якщо це не були важкі справи. До них 

належали справи: 1) за спротив німецьким службовцям окупаційних органів 

влади; 2) порушення домашнього спокою; 3) лжесвідчення у німецьких судах; 

4) злочини проти моралі; 5) образа; 6) тілесні ушкодження; 7) злочини проти 

власності ( крадіжки, шахрайство та ін. ); 8) ненавмисний підпал; 9) злочини, за 

які передбачалося покарання у вигляді штрафу [335, с. 167]. Відповідно у 

циркулярі Вілле від 2 серпня 1940 р., скерованому керівникам відділів юстиції 

дистриктів, вказувалося, що польським судам мають бути передані незначні 

кримінальні справи та розкритиковано передання польським судам справ про 

вбивства та розбої. Ці проблеми розглядали і в його циркулярі від 14 жовтня 

1941 р. до органів юстиції, де передбачено порядок і передання ненімецьким 

судам кримінальних справ щодо осіб, які вже мали судимість. Вілле 

інструктував працівників німецьких прокуратур, що вони не повинні вимагати 

інформації з польського реєстру засуджених, але повинні зобов’язати польські 

прокуратури і суди передати до німецьких прокуратур справи щодо раніше 

засуджених осіб. Зокрема, вказувалося, що прийняття рішень ненімецькими 

судами має контролюватись з дотриманням інтересів Третього Рейху [283, 

с. 668]. Також наведено приклад застосування кримінальних покарань 

ненімецькими судами за порушення щодо збору контингенту (продовольства 

та інших речей для Третього Рейху). Вказувалося, що такі справи мають бути 

передані місцевим судам, але в інтересах німецької армії провадження мають 

закриватися. Провадження щодо рецидивістів мали передавати місцевим 

судам, а переривання вагітності представницями місцевого населення 
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німецьким судам [335, с. 169]. Більш детально принципи поділу кримінальних 

справ між німецькими і ненімецькими судами закріпив циркуляр головного 

відділу юстиції від 26 жовтня 1942 р. [283, с. 669]. Цей циркуляр прийнято 

після видання розпоряджень про спрощення кримінального судочинства від 24 

жовтня 1942 р., але до набуття ним чинності 18 листопада 1942 р. На основі 

розпорядження про спрощення кримінального судочинства, починаючи від 18 

листопада 1942 р., німецька прокуратура отримала можливість скеровувати на 

розгляд у ненімецькі суди кримінальні справи незначної вагомості, які 

належали до юрисдикції німецьких судів. До них належали кримінальні справи 

щодо діянь, за вчинення яких загрожувало покарання на основі розпорядження 

генерального губернатора та уповноважених ним органів, а також карних 

діянь, які були вчинені в будинку, приміщенні або в закладі, що служили для 

потреб німецької влади [335, с. 168]. Німецька прокуратура могла передавати 

ненімецьким органам судочинства незначні справи у випадку, коли 

кримінальні справи, що велись у ненімецьких судах були пов’язані з 

порушенням нормативних актів Генерального губернаторства або 

уповноважених ним органів. У цих випадках ненімецькі суди повинні були 

застосовувати німецький кримінальний кодекс (розділ про покарання), а також 

загальні положення польського кримінального права (крім випадків, коли в 

нормативно-правових актах Генерального губернаторства пропонувався інший 

підхід до вирішення того чи іншого питання). У детальних вказівках керівника 

головного відділу юстиції від 26 жовтня 1942 р. встановлювали порядок 

передачі окремих категорій кримінальних справ німецьким судам [283, с. 669]. 

Якщо під час судового розгляду суд не міг забезпечувати суворість вироків у 

кримінальній справі та не міг у повному обсязі забезпечити інтереси Третього 

Рейху, справу мали негайно передати німецькій прокуратурі. Вілле також 

вказував, що кримінальні справи проти небезпечних злочинців, рецидивістів, 

порушення військових статутів та усі справи, що передбачали покарання у 

вигляді смертної кари, передавали німецьким судам. На відділи юстиції у 

дистриктах було покладено обов’язок вести ретельний та сумлінний контроль 
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за ненімецьким судочинством та стежити, щоб злочини у цих судах розглядали 

швидко і належно [335, с. 169–170].  

Функціонування у Польському генеральному губернаторстві 

дуалістичної системи судочинства вимагало встановлення принципів 

присудження сукупності покарань на основі вироків німецьких та ненімецьких 

судів. Ця проблема була врегульована у циркулярі головного відділу юстиції 

Генерального губернаторства від 28 квітня 1941 р. Присудження сукупності 

покарань залишалося прерогативою німецького суду, навіть тоді, коли вироки 

ненімецьких судів були винесені пізніше [264, с. 670]. Якщо вирок ненімецьких 

судів передбачав покарання у вигляді позбавлення волі, то при застосуванні 

сукупності покарань німецький суд міг винести покарання у вигляді суворого 

ув’язнення, якого не існувало у польському кримінальному праві. Це 

покарання застосовували у випадку, коли передбачалося позбавлення волі на 

строк не менше п’яти років. Кримінальні справи з ненімецьких судів 

скеровували у німецькі суди разом з їх перекладом [335, с. 169–170]. Однак 

заборонялося присудження сукупності покарань на вироки судів Третього 

Рейху та судів Генерального губернаторства, як німецьких, так і ненімецьких. 

Головний відділ юстиції Генерального губернаторства та міністерство юстиції 

Третього Рейху видали спільне роз'яснення, за яким заборонялось виносити 

вироки у кримінальних справах за сукупністю покарань у німецьких та 

ненімецьких судах. У свою чергу вироки за сукупністю покарань у 

кримінальних справах могли окремо виносити у німецьких судах та 

ненімецьких судах. [335, с. 170] Керівник головного відділу юстиції 

неодноразово критикувався за неефективну діяльність його відомства у 

боротьбі із завищенням цін. Усі матеріали з приводу завищення цін 

передавались німецькій прокуратурі. З цією метою також було прийнято 

розпорядження від 12 квітня 1940 р. про формування та регулювання цін, яке 

надавало окупаційним органам влади широкі повноваження у боротьбі із 

спекуляцією. Зайняття спекуляцією передбачало покарання у вигляді суворого 

ув’язнення з конфіскацією предметів вчинення злочинів та отриманих доходів 
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[334, Е. 400; 48, арк. 32]. На основі законодавства Третього Рейху та 

розпоряджень генерального губернатора кожна особа, яка переховувала євреїв 

та члени її родини підлягали смертній карі [283, с. 594-596].  

Під час окупації змінювалися принципи використання конфіскованих 

органами юстиції виробів із золота та інших дорогоцінних металів і 

коштовностей. Відповідно до циркуляру від 30 жовтня 1940 р. керівника 

головного відділу юстиції, ці цінності мали передавати керівнику відділу 

економіки в уряді Генерального губернаторства. Інша процедура передбачення 

у листі Вілле від 23 вересня 1941 р., за якою конфісковане майно необхідно 

передавати у Довірче товариство, яке знаходилось у Кракові. Завданням цього 

товариства було переведення у грошовий еквівалент конфіскованого майна та 

передача отриманих сум органам юстиції з відрахуванням 5 % в дохід 

Довірчого товариства [335, с. 172].  

Спеціальний суд у Кракові отримав особливі повноваження щодо 

спеціальної інспекційної служби, яка перебувала у складі відділу внутрішніх 

справ в уряді Генерального губернаторства. Усі справи проти членів 

спеціальної служби (Sonderdіnst) скеровували до спеціального суду в Кракові. 

Підозрюваних мали негайно переводити до резервного батальйону у Кракові, 

де їх брали під варту або зараховували у склад штрафного батальйону. У 

циркулярі від 4 листопада 1941 р. головний відділ юстиції рекомендував 

відділам юстиції у дистриктах дотримуватися цих вимог. Матеріали справи 

передавали німецькій прокуратурі та інспекції спеціальної служби, якщо по 

справі не було винесено обвинувального вироків спеціального суду [334, Д. 

390]. У випадку коли передати кримінальні справи до Кракова ставало не 

можливо через відсутність належної бази доказів або обвинувачені особи не 

належали до спеціальної служби, ці матеріали передавали до органів юстиції. 

Ситуація змінилася після переведення спеціальної служби до відання 

держсекретаря з питань безпеки і долучення до складу поліції безпеки у 

Генеральному губернаторстві. Після цього працівники спеціальної служби 

підлягали судочинству поліції безпеки та СС [334, Д. 390]. Також було 
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збережено в силі вироки німецького судочинства, які виносились спеціальними 

судами, німецькими судами та Вищими німецькими судами щодо вже 

завершених справ. Кримінальні справи проти членів спеціальної служби, 

стосовно яких вже було винесено обвинувальний вирок або видано 

кримінальний наказ, повинні були вестись у звичайному порядку в межах 

німецького судочинства. Справи, які вела прокуратура на початкових стадіях 

процесу, повинні були передаватися до суду поліції і СС у Кракові [334, Д. 

390].  

Головний відділ юстиції вирішував суперечності щодо визначення 

компетенції і повноважень німецьких судів у справах, що стосувалися заміни 

штрафів, призначених митними органами, на ув’язнення. Німецький суд у 

Варшаві 26 січня 1942 р. видав постанову, за якою компетентним визнано суд, 

в окрузі якого знаходилась митна служба, що встановила штраф. Згідно з 

роз’ясненням керівника головного відділу юстиції Вілле ця проблема мала 

вирішуватися на основі розпоряджень міністерства юстиції Третього Рейху. 

Дані справи мав розглядати суд, в окрузі якого знаходилась митна служба, що 

скасовувала штраф, а також суд, в окрузі якого було вчинено правопорушення 

[335, с. 174].  

Посилення кримінальної відповідальності передбачалось у діяльності 

німецьких судів. У розпорядженні від 20 березня 1942 р. окреслено 

встановлення порядку затримання, арешту та застосування смертної кари щодо 

осіб, засуджених німецькими судами, контроль за їх виконанням покладався на 

спеціальні суди. Через кілька місяців після видання цього нормативно-

правового акту головний відділ юстиції Генерального губернаторства видав 

вказівки щодо компетенції німецьких прокуратур. Вони ґрунтувалися на 

положеннях німецького кримінально-процесуального кодексу, відповідно до 

якого судочинство здійснювалось за місцем проживання злочинця [334, 

Д. 392]. Головний відділ юстиції також рекомендував у цьому випадку ведення 

кримінальної справи прокуратурою, в окрузі якої відбулося затримання та 

арешт особи, що давало змогу застосувати розпорядження від 20 березня 
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1942 р. У випадку, коли засуджений відбував покарання на території іншого 

дистрикту, повідомлялось відділ юстиції у місці знаходження прокуратури, до 

компетенції якої належала ця кримінальна справа [335,с. 174].  

15 червня 1942 р. на нараді суддів і прокурорів Генерального 

губернаторства у Кракові за участі чиновників розглядали питання щодо 

необхідності пришвидшення розгляду кримінальних справ та зменшення 

навантаження на німецьку прокуратуру і німецькі суди. Також вказували на 

необхідність виконання замовлень на надання витягів із реєстрів засуджених, 

необхідність використання голландської та польської моделей кримінально-

процесуального права, що надавало можливість більш лаконічно формувати 

вирок, але з іншого боку вказували, що це не могло відбуватися за рахунок 

розгляду кримінальні справи у судовому засіданні. Вказувалось і на причини, 

які не давали можливості повноцінного розгляду кримінальної справи у суді. 

Наголошували необхідність надання прокуратурі права видавати кримінальні 

накази (до цього часу цим правом володіли лише суди). Розглядали можливість 

обмеження застосування апеляційного оскарження у незначних справах, що 

надавало можливість зменшити кількість справ, які розглядали у Вищих 

німецьких судах. Порушено питання передачі частини справ, які розглядали у 

німецьких судах, ненімецьким судам [335, с. 175]. Значна частина наради була 

призначена для підвищення кваліфікації та престижності німецького 

судочинства. Німецькі судді мали одягати однакову уніформу, спільно 

заходити і виходити із залу суду. Вказувалося на необхідність подавати в 

обвинувальних висновках не тільки персональні дані обвинуваченого, але 

імена його батьків, цивільний стан, віросповідання, національність, 

інформацію про судимість. Текст обвинувального акту мав містити характерні 

для кожної справи факти, докази наводили у кінці тексту у порядку зростання 

їх важливості. [335, с. 175] Передбачалося навчання української і польської 

поліції для правильного оформлення процесуальних документів при зборі 

доказових матеріалів. За оцінкою німецьких співробітників головного відділу 

юстиції польська поліція переважно використовувала побиття підозрюваних як 
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примітивний метод визнання ними своєї вини. Воно, на думку учасників 

наради, не давало можливості повноцінної оцінки судом наявних доказів, 

оскільки підозрювані часто відмовлялися від своїх показів, наданих під час 

побиття і погроз. Пропонувалося головному відділу юстиції вироки з 

найважливіших справ окремих судів надсилати судам для використання як 

прецеденту при вирішенні аналогічних справ. Значна частина питань, які 

обговорювали на нараді, була реалізована на практиці [335, с. 175–176].  

На території Генерального губернаторства відбувалося кримінальне 

переслідування осіб, які ухилялися від виконання примусової праці. У вересні 

1942 р. щодо цього питання було видано розпорядження генерального 

губернатора [48, арк. 20]. Ці робітники мали бути скеровані на примусові 

роботи до Третього Рейху, де отримали назву східних робітників (ostarbaiter). У 

1942 році з Генерального губернаторства на територію Третього Рейху мали 

бути скеровані 140 тис. примусових працівників. [131, с. 403]. З українських 

земель, що входили до складу Рейсхкомісаріату Україна, їх кількість була 

значно більшою. Загалом серед остарбайтерів, на думку українських науковців 

– Т. Пастушенка і Т. Першиної та ін., українці складали 2,2 млн. осіб. З метою 

негайного надсилання робітників передбачався пришвидшений порядок 

судового переслідування осіб, що не з’являлися вчасно за викликом у пункт 

відправлення. На примусові роботи викликали на підставі спеціальних 

формулярів, які надсилала служба праці, де містилися персональні дані особи. 

У разі скерування матеріалів до суду також подавали бланк виклику на роботу, 

підтвердження вручення виклику та протокол допиту обвинуваченого. Рішення 

у цих справах судді спеціальних судів приймали одноособово у спрощеному 

порядку. Відповідно до розпорядження генерального губернатора у судовому 

порядку розглядали справи у випадку спеціального ухилення від виїзду на 

роботу до Третього Рейху. За зверненням головного відділу юстиції у цих 

справах спеціальні суди виносили покарання у вигляді суворого ув’язнення 

терміном до 2 років [331, с. 177]. Вироки мали виносити негайно з 

повідомленням головного відділу юстиції та прокуратури, який звертався до 
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суду у місці перебування обвинуваченого та спеціального суду. Опублікування 

вироків суду в пресі мало метою залякування населення та збільшення 

кількості примусових робітників на території Третього Рейху. [331, с. 177]  

У зв’язку з поразками Вермахту на фронтах Другої світової війни органи 

окупаційної влади вживали заходів щодо посилення кримінальної 

відповідальності та спрощення судочинства. На основі розпорядження про 

спрощення правосуддя від 24 жовтня 1942 р. органи прокуратури отримали 

право на взяття під варту підозрюваних осіб під час попереднього розгляду 

справи (раніше ці питання входили до компетенції суду). Німецькі суди могли 

відмовитися за згодою прокуратури від приведення свідка до присяги навіть у 

випадках, коли він та його захисник не заперечували цього. Заборонялося 

приймати присягу в суді, коли у якості свідків залучали представників 

єврейського населення. [333, с. 1639-1640] 

У разі неправдивих свідчень, що були зроблені не під присягою, 

застосовували норми німецького кримінального права, що передбачало 

кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення та фальшиву присягу. 

Спрощене провадження також передбачало у межах самостійного провадження 

розглядати клопотання про конфіскацію предметів злочину. У такому випадку 

рішення суду виносили у формі постанови. В межах юрисдикції німецький суд 

міг використовувати кримінальний наказ, який до цього застосовували у 

спеціальних судах [283, с. 668-670]. На основі розпорядження від 18 листопада 

1942 р. право видавати кримінальні накази отримали керівники відділів 

прокуратури. Раніше право видавати кримінальні накази входило винятково до 

компетенції спеціальних судів. Протест на виданий наказ міг розглядати суддя 

спеціального суду одноособово або німецький суд у складі трьох суддів. 

Рішення про скерування протесту до відповідного суду приймала прокуратура. 

Відповідно до вищезгаданих розпоряджень головний відділ юстиції отримав 

право видавати кримінальні накази для спрощення кримінального судочинства. 

Розпорядження від 24 жовтня 1942 р. змінювало також порядок винесення 

надзвичайного протесту. Надзвичайні протести могли вносити не лише на 
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правомочні судові постанови, якими завершувалися кримінальні справи [335, с. 

178].  

Керівник головного відділу юстиції отримав право видавати накази 

відповідно до розпорядження від 26 жовтня 1942 р. про спрощення 

судочинства. Генеральний губернатор Ганс Франк також передав головному 

відділу юстиції окремі свої повноваження щодо строків розгляду кримінальних 

справ, а також право на застосування порядку розгляду кримінальних справ 

відносно окремих категорій справ. Право на надзвичайний протест можна було 

застосовувати відносно правомочних судових вироків у кримінальних справ та 

правомочних судових постанов, якими завершувались кримінальні справи. 

Окрім того, керівник головного відділу юстиції отримав право передавати 

кримінальні справи, пов’язані із надзвичайним протестом на розгляд Вищих 

німецьких судів. До цього часу функції належали спеціальним судам [283, с. 

667–671].  

На основі розпорядження від 26 жовтня 1942 р. керівник головного 

відділу юстиції видав циркуляр, що стосувався функціонування кримінального 

судочинства у Генеральному губернаторстві та надіслав їх працівникам органів 

юстиції у дистриктах. Однією із новел цього циркуляру було пришвидшення 

розгляду кримінальних справ. Також рекомендувалося органам прокуратури не 

переносити повністю матеріали кримінальної справи у випадку допиту не 

місцевих свідків. Керівник головного відділу юстиції рекомендував німецьким 

прокурорам частіше вносити клопотання про пришвидшення розгляду 

кримінальних справ у німецьких та спеціальних судах. У спеціальних судах ці 

рішення судді приймали одноособово. Ще одним способом пришвидшення 

було скорочення текстів судових вироків у резулятивній частині. У справах, на 

які не було подано апеляцію або судових вироків, які не підлягали 

оскарженню, необхідно було подати обґрунтування підстав, на основі яких суд 

виніс вирок у кримінальній справі. Однак це не стосувалося важливих 

кримінальних справ, вироки у яких мали особливий резонанс у суспільстві 

[335, с. 179]. Воно перш за все стосувалося смертних вироків. У цьому випадку 
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вимагалося надати належне обґрунтування у лаконічній стислій формі, 

пропускаючи неважливі деталі. Вілле критикував також існуючу практику 

тимчасового затримання і арешту підозрюваних та обвинувачених без ордеру 

на арешт. Виходом із ситуації у головному відділі юстиції вбачали у передачі 

права на видання ордеру на арешт органам прокуратури, до цього часу ці 

функції виконував суд. При видачі санкції на арешт прокуратура мала 

використовувати принципи, на основі яких діяли суди. Своєю чергою 

прокуратура не могла приймати рішень про арешт німців та громадян Третього 

Рейху, для яких санкції на арешт продовжували видавати суди [335, с. 179].  

Важливими, на думку керівника головного відділу юстиції, були вказівки 

для прокуратури щодо вибору критеріїв, за якими скеровували кримінальні 

справи до різних видів судів у межах окупаційного судочинства. Справи усіх 

німців та громадян Третього Рейху мали передавати німецьким судам за 

винятком злочинів, які за своєю значущістю, передбаченою санкцією статті 

кримінального кодексу та інших нормативно-правових актів, підлягали 

юрисдикції спеціальних судів. У такому випадку справу мали розглядати у 

складі трьох професійних суддів спеціального суду [332, с. 105]. Винятком з 

цього правила, коли суддя спеціального суду розглядав справу одноособово, 

було коли вирок не передбачав суворого покарання, а предметна підсудність 

вказувалась у конкретному нормативно-правовому акті. Своєю чергою 

обвинувачення проти ненімців однозначно скеровували до спеціальних судів. 

Винятком були кримінальні справи проти громадян держав-союзників 

Третього Рейху. Застосування прокуратурою таких правил було пов’язано з 

тим, що німці та громадяни держав-союзників Третього Рейху володіли правом 

оскаржувати рішення суду у судах вищої інстанції. Інші особи, що проживали 

на території Генерального губернаторства, такого права не мали [332, с. 105].  

Стосовно цих осіб рішення про розгляд справи одноособово або у складі 

трьох суддів визначав керівник головного відділу юстиції, який вказував, що 

критерієм поділу були наявні докази та санкція покарання за вчинений злочин. 

Ці критерії встановлено у вказівках Вілле до розпоряджень генерального 
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губернатора від 15 листопада 1939 р. та 22 листопада 1939 р. [332, с. 105].  

Суддя спеціального суду у дистрикті Галичина одноособово виніс 

рішення у вигляді смертної кари на основі п. 4 розпорядження чинного на 

території Третього Рейху про спрощене правосуддя від 13 серпня 1942 р. 

Керівник головного відділу юстиції Вілле вказував, що це розпорядження не 

стосується Польського генерального губернаторства і тут необхідно 

використовувати п. 2 чинного розпорядження, за яким суддя міг виносити 

одноособово вирок, що передбачав не більше 5 років суворого ув’язнення. 

Вілле, покликаючись на свої попередні вказівки і циркуляр, вказував, що 

смертні вироки спеціальні суди могли виносити у складі трьох професійних 

суддів [335, с. 180].  

До юрисдикції спеціальних та німецьких судів відносились справи, 

передбачені у розпорядженні від 20. 02. 1941 «Про охорону лісів і звірів». За 

порубку лісу передбачався штраф у п’ятикратному розмірі від суми 

вкраденого. Передбачалось також ув’язнення до 1 року та штраф у 10 кратному 

розмірі від суми завданої шкоди або громадські роботи [51, арк. 44]. За 

незаконне полювання застосовувались також покарання у вигляді тяжкої 

в’язниці та значні штрафи [48, арк. 45].  

Доповнюючи положення розпорядження від 24 жовтня 1942 р., що 

стосувалися кримінальних наказів, начальник головного відділу юстиції 

роз’яснював, що керівник прокуратури міг передавати свої права про видачу 

кримінальних наказів своїм підлеглим за згодою керівництва головного відділу 

юстиції. Вироки у кримінальних справах, що передбачали позбавлення волі, 

могли бути винесені заочно лише тоді, коли обвинуваченого вже допитували 

суддя або прокурор. Керівник головного відділу юстиції вказував на 

обов’язкову участь прокурора у судовому процесі у німецьких та спеціальних 

судах, де судочинство здійснювали судді одноособово. Вілле також 

рекомендував, щоб у важливих справах обвинувачення представляв прокурор. 

Особливо це стосувалось участі у процесах проти німців. Зняття 

обвинувачення було можливим не лише у випадках слухань у спеціальних 
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судах, але у німецьких судах на основі § 3 розпорядження від 24 жовтня 1942 р. 

до моменту винесення вироків у кримінальній справі, коли суддя приймав 

рішення одноособово, а ця категорія справ передбачала її розгляд у складі 

трьох суддів [335, с. 181].  

На основі вказівок головного відділу юстиції від 22 березня 1941 р. 

німецькі суди мали стежити за виконанням покарань, у справах, де вироки 

виносили у І інстанції. У циркулярі від 26 жовтня 1942 р. керівник головного 

відділу юстиції передав дані повноваження німецькій прокуратурі.  

Від цього часу прокуратура мала наглядати за виконанням усіх вироків, 

які було винесено у межах німецького судочинства. Зважаючи на поширення 

випадку неявки засуджених осіб ненімецького походження на відбування 

покарання, Вілле вказував на необхідність застосування ордеру на арешт в усіх 

справах, де існувала загроза ухилення засуджених від відбуття покарання. У 

циркулярі 26 жовтня 1942 р. визначено випадки, в яких керівник головного 

відділу юстиції міг застосовувати надзвичайний протест [335, с. 181] . 

Керівники німецьких прокуратур були зобов’язані негайно повідомляти про 

випадки у кримінальних справах, що викликали у них серйозні застереження, 

безпосередньо у відділи юстиції у дистриктах та в окремих випадках у 

головний відділ юстиції Генерального губернаторства. У звітах мала міститися 

копія вироків, коротке обґрунтування зауважень щодо нього та матеріали 

справи [335, с. 181].  

Якщо до прокуратури подавали заяву, в якій пропонувалося застосувати 

надзвичайний протест, прокуратура могла дослідити матеріали справи і 

самостійно прийняти рішення щодо застосування надзвичайного процесу. 

Прокуратура про прийняття рішення мала також повідомити заявника.  

Розпорядження від 26 жовтня 1942 р. та вказівки керівника головного 

відділу юстиції від 26 жовтня 1942 р. призвели до зміни обсягу справ, які 

розглядали у німецьких і спеціальних судах та прокуратурі. До юрисдикції 

спеціальних судів стало належати більше справ порівняно з німецькими 

судами. До компетенції прокуратури перейшли повноваження, що стосувалися 
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видання згоди на арешт за винятком німців та громадян Третій Рейху, видачу 

кримінальних наказів та контроль за виконанням покарань, що виносили 

німецькі, спеціальні та ненімецькі суди. Від того часу німецькі суди стали 

виносити вироки лише у незначних кримінальних справах проти німців. З 

метою зменшення навантаження спеціальних судів, частину справ передали на 

розгляд німецьких судів [335, с. 182].  

У 1942–1943 роках значно загострилася проблема щодо забою без згоди 

окупаційної влади сільськогосподарських тварин (велика рогата худоба, телята, 

свині, поросята, вівці та ягнята). Керівники німецької прокуратури 

рекомендували своїм працівникам у наказі від 24 листопада 1942 р. діяти 

максимально швидко та суворо. За забій однієї штуки худоби без дозволу 

окупаційної влади рекомендувалося застосовувати кримінальний наказ, який 

передбачав покарання на строк не менше шести місяців позбавлення волі. У 

випадку, коли поряд із забоєм тварини обвинувачений займався також 

несанкціонованим продажем м’яса, рекомендувалося застосування покарання у 

вигляді позбавлення волі на строк не менше, ніж на вісім місяців та штраф. У 

цьому випадку прокуратура мала подати обвинувальний акт замість 

кримінального наказу і застосувати пришвидшене провадження та взяття 

підозрюваного під варту. Через кілька місяців було видано додаткові вказівки, 

які ще більше посилювали кримінальну відповідальність. Так за забій однієї 

штуки худоби для власного споживання було збільшено покарання не менше 

одного року. У випадку забою двох або більше штук худоби, несанкціонованим 

продажем м’яса передбачалося застосування прискореного провадження, 

взяття під варту та значної суми штрафу [68, арк. 27-29].  

Керівник німецької прокуратури приймав рішення про передачу справ 

спеціальним або ненімецьким судам. Кримінальні справи поряд з спеціальними 

і ненімецькими судами розглядали надзвичайні поліцейські суди, які були 

створені 31 листопада 1939 р. Кримінальні справи надзвичайним судам 

передавала німецька прокуратура при спеціальних судах [281, с. 304–306]. Але 

рішення про прийняття справи приймав надзвичайний суд. Надзвичайний суд 
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міг повернути кримінальні справи, якщо, на його думку покарання не 

передбачало винесення смертного вироків. Справу передавали спеціальному 

суду, який міг винести смертний вирок та ув’язнення у в’язницях особливого 

призначення (концтаборах) [334, с. 120].  

Такі покарання передбачалися у розпорядження від 13 липня 1943 р. про 

забезпечення життя осіб, які відповідали за збір продуктів харчування. Це 

розпорядження було прийнято на основі розпорядження від 11 липня 1942 р. 

щодо охорони зібраної сільськогосподарської продукції [46, ар. 103]. У 

розпорядженні про боротьбу зі замахом на представників органів влади і 

військовослужбовців та інших представників влади встановлено спрощений 

порядок передачі надзвичайними судами кримінальних справ до прокуратури. 

Це було пов’язано із боротьбою українського та польського підпілля та 

радянських партизанів проти окупаційних властей. Зокрема, розпорядженням 

від 26 листопада 1941 р. про володіння зброєю вказано конкретну категорію 

справ, що передавали від надзвичайних судів до спеціальних судів [261, с. 662–

664]. Найтяжчі злочини, на думку окупаційних властей, мали підлягати 

юрисдикції надзвичайний судів. До юрисдикції спеціальних судів належали 

провадження, що передбачали покарання у вигляді позбавлення волі та 

смертної кари, або одне із цих покарань, позбавлення волі у виправній установі 

суворого режиму, а в інших випадках смертна кара [261, с. 663-664]. 

Наприкінці 1942 р. після поразок німецької армії під Сталінградом, розпочався 

процес спрощення судочинства. Одними з чинників цього процесу стала зміна 

повноважень і компетенції та юрисдикції спеціальних судів. Наступні зміни у 

компетенції судів і прокуратури відбулися на основі розпорядження від 1 

вересня 1943 р. внаслідок цього було об’єднано спеціальні суди та німецькі 

суди. До юрисдикції німецьких судів, як судів 1 інстанції та Вищих німецьких 

судів, як судів 2 інстанції належали громадяни Третього Рейху та німці, що 

проживали на території Генерального губернаторства. Під юрисдикцією 

німецьких судів також відносили справи проти безпеки і авторитету Третього 

Рейху, проти його інтересів та життя, здоров’я, честі і майна осіб німецького 
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походження або громадян Третього Рейху. Сюди належали також покарання, 

передбачені у розпорядженнях генерального губернатора та підпорядкованих 

йому осіб, а обвинувачені були затримані у будинку та приміщеннях, де 

знаходились органи публічної влади або організації, що виконували завдання 

місцевої влади. Правопорушення відбувалося відносно представників 

окупаційної влади або тих, які виконували завдання на користь окупаційної 

адміністрації [334, С. 120].  

Під юрисдикцію німецьких судів підпадали виконавець, організатор, 

пособник, підбурювач у випадку, коли хтось із них підпадав під дію 

німецького судочинства.  

Суттєві зміни у діяльності німецького судочинства відбулися на основі 

розпорядження генерального губернатора від 15 грудня 1942 р., на основі якого 

німецьке судочинство поширювалося на громадян Третього Рейху, німців та 

осіб німецького походження [334, С. 120].  

Під кінець 1942 р. було надано низку розпоряджень, якими значно 

спростили кримінальне судочинство у німецьких судах. Далі вимоги також 

містились у 4 розділі положення про головний відділ юстиції Генерального 

губернаторства, де вказувалося на необхідності посилення кримінальної 

відповідальності у кримінальних справах, що підлягали під юрисдикцію 

надзвичайних, спеціальних і німецьких місцевих судів та становили загрозу 

для окупаційної влади [334, С. 150]. 18 листопада 1942 р. було видано 

розпорядження генерального губернатора про спрощення кримінального 

судочинства та визначено статус прокуратури. Прокуратура могла передавати 

також незначні справи ненімецькому судочинству. Своєю чергою кримінальні 

справи порушували і з ініціативи органів влади або зацікавлених осіб, якими 

були сторони процесу. Ці проблеми були врегульовані на основі 

розпорядження генерального губернатора від 24 квітня 1940 р. [334, С. 390]. 

Кримінальні справи розглядали німецькі суди, до територіальної підсудності 

яких вони належали. На основі ординації від 17 травня 1941 р. передбачався 

відхід від цього правила. Якщо обвинувачений був німцем, повітовий староста 



191 
 

 

звертався до керівника дистрикту, який давав згоду на передачу провадження 

до німецького суду. Це подання подавали упродовж двох тижнів з часу 

порушення кримінальної справи. Після отримання відповідного дозволу 

повітовий чи міський староста звертався невідкладно до місцевої прокуратури. 

Аналогічне розпорядження стосувалося залізничного руху від 08 серпня 

1942 р. За порушення вищесказаного розпорядження могло застосовуватись 

покарання у вигляді штрафу чи конфіскації предмета вчинення злочину або два 

цих покарання разом. Матеріали кримінальної справи мали бути подані до суду 

упродовж двох тижнів від дня встановлення факту злочину. У випадку, коли 

справа була незначного характеру, суд міг видати постанову, яка 

затверджувала відповідні матеріали, зібрані поліцією або прокуратурою [281, с. 

579–593]. У цьому випадку йшлося не про кримінальний злочин, а про 

адміністративне правопорушення. На основі розпорядження митного уряду від 

13 січня 1944 р. за порушення митних правил Головний митний уряд у випадку 

застосування адміністративного стягнення до трьох місяців арешту, міг 

звернутися до суду для застосування більш суворого кримінального покарання 

[335, с. 151]. Аналогічні розпорядження, що стосувалися порушення 

законодавства щодо встановлених цін, було прийнято вже 31 травня 1944 р. 

перед звільненням західноукраїнських земель Червоною армією. У цьому 

випадку органи контролю за дотриманням цінового законодавства зверталися 

до німецької прокуратури, яка могла звертатися до суду.  

До повноважень німецьких судів у кримінальних справах належало 

застосування кримінальних покарань, передбачених у різноманітних 

розпорядженнях, прийнятих у Генеральному губернаторстві та дистриктах, 

включаючи дистрикт Галичина. В ординації поліцейсько-залізничній для 

Східної залізниці від 9 травня 1941 р. представники залізниці могли самостійно 

звертатися до суду за порушення законодавства про функціонування 

залізничного транспорту [71, арк. 78]. З метою вирішення цих проблем було 

видано окреме розпорядження Генерального губернаторства від 30 вересня 

1941 р. щодо збуту товарів і виробництва товарів. На його основі у випадку 
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відмови від сплати штрафу, повітовий чи міський староста мав звернутися до 

суду щодо застосування покарання у вигляді позбавлення волі. Фактично, 

органи судочинства, прокуратури і поліції реалізовували свої повноваження не 

тільки на основі матеріального кримінального й адміністративного права, а 

також фінансового та інших галузей права. Ці справи в основному входили до 

юрисдикції спеціальних судів і німецької прокуратури. Суди Польського 

генерального губернаторства, прокуратура та органи юстиції у кримінальних 

справах тісно працювали з відповідними структурами Третього Рейху, 

протекторату Чехії і Моравії та інших завойованих фашистською Німеччиною 

держав [335, с. 152]. Розпорядження про боротьбу з підвищенням цін було 

видано Генеральним губернатором вже 21. 01. 1940 р. Передбачалось 

застосування покарання у виді тяжкої в’язниці або смертної кари. Дані справи 

відносились до юрисдикції спеціальних судів [55, арк. 32] 

Перший нормативно-правовий акт про співпрацю у кримінальних 

справах між Польським генеральним губернаторством і протекторатом Чехії і 

Моравії було виданий керівником відділу юстиції Генерального 

губернаторства 1 серпня 1940 р. і в основі мав польсько-німецьку угоду про 

правову співпрацю у кримінальних справах [335, с. 153]. Ця проблема також 

була врегульована розпорядженням міністерства юстиції Третього Рейху від 31 

липня 1940 р. Усі документи щодо правової допомоги у кримінальних справах 

мали вестися німецькою мовою. Звернення органів юстиції, суддів і 

прокуратури Третього Рейху щодо приводу підозрюваних та обвинувачених до 

суду мали подаватися до керівника відповідної прокуратури при спеціальних 

судах [334, с. 185]. Німецькі суди та німецька прокуратура могли передати 

надіслане з Третього Рейху прохання про правову допомогу іншим 

окупаційним органом влади Генерального губернаторства. Це положення 

містилось у розпорядженні міністра юстиції Третього Рейху від 31 липня 

1940 р. Воно стосувалося надання матеріалів кримінальних справ судам, 

прокуратурі та іншим органам влади [334, с. 186–190]. Німецькі суди, 

прокуратура і органи юстиції у випадку прохання про правову допомогу 
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зверталися безпосередньо до відповідних органів влади на території Третього 

Рейху [334, С. 190]. У випадку звернень про правову допомогу, що стосувалися 

безпосередніх інтересів органів влади Третього Рейху та керівництва 

нацистської партії або якщо, на його думку, справа мала важливе значення, 

питанням надання правової допомоги безпосередньо займалися керівник 

головного відділу юстиції Генерального губернаторства, який давав з цього 

питання відповідні вказівки підпорядкованим йому структурам. Якщо із 

проханням про правову допомогу до органів влади Третього Рейху зверталися 

від імені головного відділу юстиції Генерального губернаторства відповідь 

надсилало міністерство юстиції Третього Рейху до головного відділу юстиції 

Генерального губернаторства. На вищезгаданих засадах відбувалась співпраця 

між органами юстиції, судами і прокуратурою Польського генерального 

губернаторства та відповідними структурами протекторату Чехії і Моравії 

[334, с. 190]. Розпорядженнями міністерства юстиції Третього Рейху та 

головного відділу юстиції Генерального губернаторства щодо правової 

допомоги було значно обмежено повноваження польських, а з 1942 р. 

ненімецьких судів з цих питань. У випадку звернень судів Третього Рейху за 

правовою допомогою її у першу чергу виконували німецькі суди і прокуратура. 

За неможливості їх виконання могли виконувати ненімецькі суди. Своєю 

чергою у разі звернення польських судів, а з 1942 р. ненімецьких судів і 

прокуратури за правовою допомогою у кримінальних справах, вони звертались 

безпосередньо до судів і прокуратури Третього Рейху, німецьких і спеціальних 

судів без посередництва органів юстиції Третього Рейху та головного відділу 

юстиції Генерального губернаторства [43, арк. 63-65].  

Питання правової допомоги у кримінальних справах німецького 

судочинства зі судами Третього Рейху містилось і в інших розпорядженнях 

генерального губернатора. У них вказувалося, що правова допомога не може 

стосуватися цивільних справ. Так само вказувалося, що правову допомогу 

надавали на основі діючих нормативно-правових актів [320, с. 150].  
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Згідно з розпорядженням генерального губернатора про спрощене 

правосуддя від 05 липня 1943 р. головний відділ юстиції набував повноважень 

видавати відповідні накази, що мали забезпечувати виконання розпоряджень 

генерального губернатора. Головний відділ юстиції розробляв циркуляри, що 

роз’яснювали це питання, ще до набрання чинності нормативно-правового акту 

(розпорядження від 05 липня 1943 р. набуло чинності 1 липня 1943 р. ). Після 

чого 22 липня 1943 р. Вілле скерував лист до відділів юстиції у дистриктах, де 

містились вказівки щодо застосування на практиці положень розпорядження 

про спрощене судочинство [335, с. 183]. На практиці виникали непорозуміння 

щодо повноважень прокуратури у випадку застосування надзвичайного 

процесу. Відповідно до вказівки керівника головного відділу юстиції Вілле у 

випадку застосування надзвичайного процесу у кримінальних справах, їх до 

свого провадження брала німецька прокуратура, до компетенції якої 

відносилося відповідне провадження. Ці провадження, як правило, розглядали 

Вищі німецькі суди. Прокуратура при Вищих німецьких судах підтримувала 

державне обвинувачення та подавала звітність для головного відділу юстиції. 

Виконання вироків входило до компетенції прокуратури, яка знаходилась на 

території суду, у якому розпочався розгляд кримінальних справ. Тільки у 

випадку винесення смертної кари її виконували під контролем прокуратури, що 

підтримувала державне обвинувачення в суді [335, с. 183].  

Ще однією особливістю функціонування німецького окупаційного 

судочинства на польських і українських землях стала наявність так званого 

права помилування. Право помилування було передбачено в інструкції 

керівника головного відділу юстиції вже 22 листопада 1939 р., яке було 

прийнято на основі виконання розпорядження генерального губернатора від 15 

листопада 1939 р. про спеціальні суди [334, с. 120]. Правом на помилування 

володів генеральний губернатор Ганс Франк. З інструкції також вказувалось, 

що у провадженнях, які передбачали смертну кару, німецька прокуратура ще 

до прийняття вироків у справі мала інформувати губернатора дистрикту і 

генерального губернатора та передавала їм копії обвинувальних висновків. 
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Після оголошення смертного вироків прокуратура негайно в міру можливості 

мала зв’язатися з генеральним губернатором і пояснити, що під час судового 

розгляду справи у суді з’явились нові дані, що вплинули на зміну доказів, на 

основі яких будувався обвинувальний акт. Окрім того, на прокуратуру було 

покладено обов’язок висловити свою позицію чи є достатньо підстав щодо 

застосування генеральним губернатором права на помилування [291, с. 168]. В 

органах влади нацистської Німеччини дискутувалося питання щодо права 

помилування на території Польського Генерального губернаторства. Голова 

президіяльної канцелярії керівника фашистської Німеччини Адольфа Гітлера 

Отто Мейснер у листі до міністра юстиції Третій Рейху Франца Тижтнера 

писав, що ці функції має виконувати міністерство юстиції, але генеральний 

губернатор Ганс Франк виступив проти цієї позиції. На думку Ганса Франка, 

він отримав право на застосування помилування на основі декрету Гітлера від 

12 жовтня 1939 р. і вимагав від підпорядковуваних йому структур скеровувати 

матеріали для їх розгляду щодо помилування [335, с. 205]. Ці суперечності 

вирішив декрет Гітлера від 30 січня 1940 р., де право на помилування надавали 

генеральному губернатору в межах системи окупаційного правосуддя, за 

винятком військового судочинства та внутрішнього судочинства поліції та СС. 

Окрім того, Ганс Франк отримав право делегувати повноваження про 

помилування підпорядкованим йому особам. Право на помилування, що 

застосовувалось у Польському Генеральному губернаторстві було побудовано 

на основі моделі, яка існувала у Бельгійському генеральному губернаторстві. 

Правовою основою щодо застосування помилування на окупованих польських 

і українських землях стало положення про помилування, яке діяло на території 

Третього Рейху. Детальніше питання помилування було врегульовано у 

декретах генерального губернатора у березні 1940 р. [286, с. 99].  

У декреті від 8 березня 1940 р. генеральний губернатор зобов’язав 

керівника головного відділу юстиції готувати звіти про засудження осіб до 

смертної кари спеціальними судами, німецькими судами та Вищими 

німецькими судами і подавати їх на розгляд генерального губернатора [335, с. 



196 
 

 

395]. У структурах військово-польового судочинства, судочинства поліції та 

СС, питання помилування входили до компетенції їх вищого керівництва. На 

основі вищезгаданих розпоряджень смертні вироки, які виносили спеціальні, 

німецькі та військово-польові суди у Польському генеральному 

губернаторстві, виконувались у випадку відмови генерального губернатора 

Ганса Франка від видання відповідного акту помилування. Декрет про 

застосування права помилування при засудженні до позбавлення волі та 

штрафу було видано 16 березня 1940 р. [342 с. 447]. На його основі керівники 

відділів юстиції у дистриктах подавали відповідні клопотання у межах 

німецького судочинства до губернаторів дистриктів, які приймали рішення про 

помилування. Вони стосувались покарання щодо позбавлення волі на термін до 

шести місяців та штрафів, які могли бути замінені на позбавлення волі до 

шести місяців [342, с. 446]. Щодо інших покарань із проханням про 

помилування необхідно було звертатися до керівника головного відділу 

юстиції. Відмову у застосуванні помилування могли приймати керівники 

німецької прокуратури та губернатори дистриктів. Відмову у помилуванні 

можна було оскаржити до керівника головного відділу юстиції. Губернатори 

дистриктів могли делегувати передбачені їм повноваження керівникам відділів 

юстиції у дистриктах. У квітні 1940 р. головний відділ юстиції надіслав 

інструкцію, за якою польські суди не могли приймати рішення про умовне 

засудження з випробовувальним терміном та умовне звільнення з 

кримінального арешту, оскільки вони належали до права помилування [342, 

с. 452]. Право помилування застосовували щодо кримінальних злочинів, але 

переважно не стосувалися справ, які вели поліція безпеки і СС. Так, у 1942 р. за 

співпрацю з ОУН був заарештований відомий галицький адвокат, доктор права 

Олекса Коссак, 1887 року народження. У заяві-анкеті на заняття адвокатською 

діяльністю у Польському генеральному губернаторстві він вказував, що 

народився у місті Дрогобичі, навчався на юридичному факультеті Львівського 

університету, у період Речі Посполитої адвокат у Коломиї. У 1939 – 1941 роках 

працював учителем школи у Коломиї та бухгалтером [68, арк. 6]. Олекса 
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Коссак у роки Першої світової війни як офіцер австро-угорської армії 1914 р. 

потрапив у російський полон та перебував у Красноярську. Там він закінчив 

курси бухгалтерів та працював бухгалтером. У 1921 році завдяки зусиллям 

дружини та за допомогою Червоного Хреста зумів повернутися до Коломиї, де 

знову відкрив адвокатську канцелярію. Був відомим меценатом української 

культури, освіти, підтримував українські спортивні організації Сокіл, Пласт і 

Січ та кооперацію [68, арк. 6]. Володів сімома мовами, зокрема мовою 

європейських та галицьких євреїв ідиш, що дало можливість зав’язати тісні 

ділові зв’язки з єврейськими адвокатами та промисловцями. Після арешту 

Олекси Коссака про його звільнення як чільного представника української 

інтелігенції клопотали до Ганса Франка голова Українського Центрального 

Комітету Володимир Кубійович та його заступник Кость Паньківський. Але це 

не дало жодного результату. 27 листопада 1942 р. Олекса Коссак разом з 

іншими 55 українськими патріотами, більшість із яких були члени ОУН та 

представники української інтелігенції, був страчений гестапівцями на околиці 

Чорткова. Факт їхньої страти фігурував на Нюрнберзькому процесі, як доказ 

злочинів нацистів проти мирного населення й увійшов до 17 тому матеріалів 

Нюрнберзького процесу [249]. Основною причиною страти українських 

патріотів стало вбивство членами ОУН у Львові високопоставленого офіцера 

СС Генінга [249].  

Право на помилування було змінено наприкінці 1941 р. після початку 

німецько-радянської війни та створення дистрикту Галичина. Генеральний 

губернатор Ганс Франк 20 грудня 1941 р. видав декрет, який доповнював уже 

раніше видані нормативно-правові акти щодо помилування. Цей декрет стали 

широко використовувати на практиці губернатори дистриктів. На основі 

розпорядження генерального губернатора від 10 лютого 1942 р. рішення 

губернаторів з питань помилування вважалися законними [342, с. 447]. Органи 

юстиції у дистриктах, керівники прокуратури надалі продовжували передавати 

інформацію про помилування до головного відділу юстиції Генерального 

губернаторства.  
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У травні 1942 р. було прийнято декрет про застосування права 

помилування у разі винесення кримінального покарання у вигляді штрафу та 

позбавлення волі [342, с. 449]. На його основі начальник головного відділу 

юстиції міг делегувати частину своїх повноважень у сфері помилування 

керівникам відділів юстиції у дистриктах у межах німецького судочинства. На 

основі декрету від 12 серпня 1942 р. помилування у межах німецького 

судочинства виконували спеціальні суди. Прокурори могли приймати рішення 

з питань відстрочки виконання вироків та зміни міри покарань у разі винесення 

вироків у вигляді позбавлення волі [342, с. 449–450].  

З метою делегування своїх повноважень іншим органам окупаційної 

влади керівник головного відділу юстиції видав з цієї проблеми відповідну 

інструкцію. В інструкції, що враховувала попередню практику застосування 

помилування, містилися певні принципи. Коли засуджений не міг відбувати 

покарання через хворобу, підставою для встановлення факту хвороби була 

довідка від німецького лікаря, у якій чітко мав бути встановлений фізичний 

стан особи та його хвороби, за якої неспеціаліст міг встановити можливість 

засудженого відбувати покарання [281, с. 390]. Право на помилування 

переважно стосувалося німецького населення, громадян Третього Рейху та 

фольксдойчів.  

Провадження, що стосувалися права помилування, постійно контролював 

головний відділ юстиції. У травні 1943 р. Вілле скерував циркуляр до відділів 

юстиції у дистриктах, де критикували поведінку німецьких суддів і прокурорів. 

Вілле засуджував позицію прокурора, який під час судового засідання вимагав 

засудженому смертної кари і водночас підтримував прохання про його 

помилування. Аналогічно вчинив суддя, який виніс смертний вирок, а вже 

після оголошення вироків рекомендував засудженому звертатися з проханням 

про помилування й обіцяв йому у цьому підтримку. Керівник головного відділу 

юстиції критикував таку позицію німецьких юристів і вказував, що обставини 

які можна було використати на користь засудженого при помилуванні, можна 

було використати під час винесення вироків [342, с. 451].  
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На практиці рішення про помилування, яке входило до компетенції 

генерального губернатора, приймав від його імені держсекретар. 

Уповноваженим органом при губернаторі з питань помилування була 

спеціальна комісія, до якої входили вищі чиновники Польського генерального 

губернаторства. На думку Анджея Вжиша, командування СС і поліції було 

дуже незадоволене й обурене з приводу поблажливої політики комісії у справі 

помилування. Право помилування не застосовували щодо єврейського 

населення, оскільки гітлерівська політика відносно євреїв була геноцидом-

голокостом [335, c. 209]. 

Помилування майже не застосовували з 2 жовтня 1943 р. у смертних 

вироках, винесених військово-польовими судами та судами поліції безпеки, які 

могли виконувати смертні вироки негайно. Ці суди також виносили смертні 

вироки щодо заручників, що було порушенням будь-якого права, у тім числі 

права війни. Заручники підлягали смертній карі, якщо упродовж певного 

періоду було вчинено замахи, диверсії. За їх відсутності заручників могли 

помилувати. На практиці звільнення заручників відбувалося надзвичайно 

рідко, в абсолютній більшості випадків вони залишались у розпорядженні 

поліції безпеки, яка відправляла їх у концентраційні табори. Цю нелюдську 

політику органів безпеки навіть критикував генеральний губернатор Ганс 

Франк, який вказував, що осіб, помилуваних від страти, необхідно засуджувати 

до позбавлення волі або суворого ув’язнення і нагляд за їх виконанням мали 

здійснювати органи юстиції. Генеральний губернатор Ганс Франк заявив, що 

він не підписав акт помилування, на основі якого засудженого буде 

відправлено до концтабору [342, с. 450]. Це були рідкісні випадки у практиці 

діяльності цього нацистського злочинця.  

Варто зауважити, що жителі Галичини, як і всього Генерального 

губернаторства у незначному обсязі були ознайомлені з нормативно-

правовими актами, які регулювали право помилування.  
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4.4. Діяльність адвокатури та нотаріату на окупованих українських 

землях у дистрикті Галичина 

Функції захисників у військових, поліцейських, спеціальних судах, 

німецьких судах і Вищих німецьких судах виконували адвокати. Адвокатами у 

цих судах могли виступати німецькі адвокати, які виконували свої 

повноваження на території Німеччини, а також адвокати німецького 

походження, що отримали відповідний дозвіл від органів влади Польського 

генерального губернаторства [347, с. 1428].  

На основі розпорядження Генерального губернаторства від 19 лютого 

1940 р. про німецьке судочинство керівник німецького або спеціального суду 

при розгляді окремих кримінальних справ міг допустити у якості захисників 

осіб, які працювали у судовій системі Німеччини або інших осіб німецького 

походження. Через кілька місяців пізніше 13 листопада 1940 р. генеральний 

губернатор видав нове розпорядження, яким було врегульовано порядок 

функціонування адвокатури на території Польського генерального 

губернаторства. Для відкриття адвокатської канцелярії на території Польського 

генерального губернаторства адвокат з Німеччини мав отримати дозвіл від 

керівника головного відділу юстиції Генерального губернаторства [267, с. 65-

31]. Адвокатська канцелярія мала надавати правові послуги на визначеній у 

дозволі території. Адвокати мали проводити адвокатську практику особисто та 

заборонялось одночасне зайняття адвокатською практикою на території 

Третього Рейху [267, с. 654]. Керівник головного відділу юстиції міг також 

визначити суди, в яких міг виступати та вести судову практику адвокат. 

Безпосередній нагляд за діяльністю адвокатів вели керівники відділів юстиції у 

дистриктах, які також могли надати адвокатам право вести адвокатську 

практику на усій території дистрикту [347, с. 1429].  

Упродовж перших двох років німецької окупації у Польському 

генеральному губернаторстві не було видано жодного нормативного акту про 

діяльність нотаріату. У випадку виникнення необхідності ведення певних 

нотаріальних дій їх могли виконувати нотаріуси з Німеччини [317, с. 197]. На 
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основі розпорядження генерального губернатора від 17 грудня 1941 р. на 

території Польського генерального губернаторства функції нотаріуса могли 

виконувати німецькі адвокати або адвокати німецького походження, що 

отримали дозвіл на відкриття адвокатської канцелярії у Польському 

генеральному губернаторстві [317, с. 198]. Німецькі нотаріуси могли 

виконувати свої функції та вчиняти нотаріальні дії лише у межах німецького 

судочинства. У межах німецького судочинства німецькі нотаріуси могли 

виконувати нотаріальні дії у випадку, коли однією зі сторін була особа 

німецького походження або громадянин Третього Рейху. Для заняття 

нотаріальною діяльністю нотаріус мав також згоду отримати від керівника 

Вищого німецького суду. Місцем знаходження нотаріальної контори було 

місце постійного чи тимчасового проживання нотаріуса або адвоката. Нотаріус 

міг вчиняти нотаріальні дії відносно угод у межах дистрикту [317, с. 732]. 

Призначений на посаду нотаріуса адвокат складав присягу нотаріуса і підлягав 

контролю з боку голови Вищого німецького суду. Присягу не складали 

нотаріуси, які прибували з території Третього Рейху. Після призначення 

німецького нотаріуса призупинялася діяльність українських, польських 

нотаріусів щодо вчинення нотаріальних дій у справах, які вели у німецьких 

судах, та посвідчення угод, однією зі сторін яких була особа німецького 

походження. Ненімецькі нотаріуси могли вчиняти нотаріальні дії відносно осіб 

німецького походження або коли однією зі сторін яких були особи німецького 

походження зі згоди керівника Вищого німецького суду. Німецькі нотаріуси 

також мали використовувати вимоги, які ставили до печаток документів та 

вивісок на державних будівлях на основі німецького закону від 13 лютого 

1937 р. [336, с. 163].  

Запровадження законодавства про нотаріат на території Польського 

генерального губернаторства відбувалося на основі законодавства, яке діяло у 

Третьому Рейху, але в окремих випадках виходили за його межі. 

Розпорядження Генерального губернатора від 17 грудня 1941 р. передбачало 

об’єднання посади адвоката і нотаріуса та не встановлювало суму оплати за 
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виконання службових обов’язків та надання відповідних послуг [336, с. 164]. У 

листі міністерства юстиції Третього Рейху від 10 лютого 1942 р. вказано на 

недоцільності поєднання посади адвоката і нотаріуса та відсутність джерел 

доходів для нотаріуса. У листі також зазначено, що на території Третього 

Рейху функціонує окремо нотаріат та адвокатура [317, с. 197–198].  

Поряд зі суддями й адвокатами у відділі юстиції дистрикту Галичина 

було зареєстровано також нотаріусів, які бажали займатися своєю професійною 

діяльністю. Серед нотаріусів зустрічаються українці і поляки. Немає жодної 

заяви від нотаріусів-євреїв, які були позбавлені навіть тих елементарних прав, 

якими володіли українці та поляки. Ці положення також стосувалися євреїв-

адвокатів та євреїв-суддів. У міжвоєнній Речі Посполитій єврейські адвокати та 

нотаріуси становили у Галичині значну частину правничої спільноти. Серед 

українців нотаріусами працювали Євген Стебновський 1888 р. н. – нотаріус в 

Отинії, член «Просвіти», «Рідної Школи»; Богдан Левицький 1882 р. н. – 

нотаріус у Львові, до 1939 р. суддя гродського суду; Степан Матківський 

1872 р. н. – нотаріус в Печеніжині, член «Просвіти», Наукового товариства 

імені Тараса Шевченка; Ярослав Бойчук 1878 р. н. – нотаріус у Калуші, у 1940–

1941 роках керівник державної нотаріальної контори у Калуші; Василь 

Ольшанський 1907 р. н. – до 1939 р. працював помічником нотаріуса. 

Володимир Куликівський 1887 р. н. – нотаріус у Косові; Степан Волянський 

1904 р. н. – нотаріус у Надвірній; Богдан Добринський 1876 р. н. – нотаріус у 

Львові; Іван Медвідь 1891 р. н. – нотаріус у Бурштині із місячним доходом 1 

тисячу злотих до 1 вересня 1939 р. ; Василь Дяків 1877 р. н. – нотаріус в 

Немирові з місячним доходом до 1 вересня 1939 р. 1 500 злотих, член 

«Просвіти», «Рідної школи» та інших українських громадських організацій; 

Роман Заячківський 1881 р. н. нотаріус у Мостиськах та ін. [50, арк. 45]. На 

західноукраїнських землях нотаріусами також працювали Євген Стебельський, 

Григорій Головач, Степан Левицький, Володимир Ольшанський, Микола 

Сливинський та ін. [54 арк. 1-44].  

Серед поляків нотаріусами працювали: Станіслав Дашкевич 1878 р. н. – 
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нотаріус в Сколе, член польських спортивних та громадських організацій, 

Мечислав Ровінські 1887 р. н. – нотаріус у Надвірній, Казимир Камінські 

1904 р. н. – нотаріус у Яблуневі, Ян Владика 1890 р. н. – нотаріус в Підгайцях, 

Владислав Каліновські 1891 р. н. – нотаріус у Перемишлянах [59, арк. 1–45].  

Окрім того, рекомендувалося внести зміни до діючого розпорядження з 

метою окремого функціонування адвокатури і нотаріату. Модель 

функціонування нотаріату й адвокатури, встановлена розпорядженням 

генерального губернатора від 17 грудня 1941 р., спочатку стосувалася 

дистриктів Варшава, Краків, Люблін і Радом.  

Тільки 29 серпня 1942 р. було видано нове розпорядження генерального 

губернатора про встановлення системи органів нотаріату й адвокатури на 

території дистрикту Галичина [260, с. 495].  

Це розпорядження набуло чинності з 11 листопада 1942 р. У травні 

1943 р. керівник головного відділу юстиції Вілле опублікував роз’яснення 

щодо застосування розпорядження від 17 грудня 1941 р. [64, арк. 16]. Воно 

було опубліковано німецькою мовою, без його дублювання польською та 

українською мовами. Нотаріус набував офіційного статусу і зобов’язувався 

виконувати свої повноваження на території дистрикту, в якому знаходилась 

нотаріальна контора. Також передбачалося у виняткових випадках зі згоди 

керівника Вищого німецького суду дистрикту у місці знаходження нотаріуса та 

керівника Вищого німецького суду дистрикту, на території якого мав вчинити 

нотаріальні дії нотаріус, вчиняти нотаріальні дії за межами свого нотаріального 

округу [346, с. 384]. На територію Галичини поширились вимоги, які ставили 

до нотаріусів на території Третього Рейху щодо ведення нотаріальних книг, 

реєстрації угод та ін. Нотаріуси мали виконувати вимоги, передбачені у 

«Щоденнику розпоряджень Генерального губернаторства» і «Щоденнику 

урядового генерального губернатора». Урегульовано було також питання 

додаткових нотаріальних дій, які могли виконувати нотаріуси зі згоди 

керівників Вищих німецьких судів [317, с. 198].  
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Німецькі адвокати та нотаріуси на відміну від періоду Речі Посполитої не 

мали права творити на території Польського генерального губернаторства 

своїх професійних об’єднань. Вони продовжували перебувати у складі 

об’єднань адвокатів і нотаріусів на території Третього Рейху. Своєю чергою 

нотаріуси і адвокати на території Генерального губернаторства у своїх 

документах могли не повідомляти про своє перебування у складі об’єднань 

адвокатів і нотаріусів Третього Рейху [317, с. 199].  

Восени 1943 р. було встановлено спеціальну доплату для німецьких 

адвокатів на території Генерального губернаторства. Кількість німецьких 

адвокатів на території Польського генерального губернаторства була 

незначною. Ще до прийняття до 17 грудня 1941 р. розпорядження про 

функціонування німецьких нотаріусів і адвокатів та території Польського 

генерального губернаторства було надано дозвіл для заняття адвокатською 

діяльністю у Кракові трьом адвокатам з Німеччини [347, с. 1429]. У засіданнях 

Вищого німецького суду у Радомі брали участь п’ять німецьких адвокатів, 

один із них виконував функції нотаріуса. У вищому німецькому суді в Любліні 

брали участь три німецькі адвокати, один з яких був нотаріусом. У вищому 

німецькому суді дистрикту Галичина брали участь чотири німецькі адвокати, 

один із яких виконував також функції нотаріуса [336, с. 167]. Найбільшим за 

складом був штат німецьких адвокатів при Вищому німецькому суді Варшави. 

Тут у засіданнях суду брали участь шість адвокатів з Німеччини та один 

адвокат німецького походження. У 1940 році на територію Польського 

генерального губернаторства прибуло три адвокати з Німеччини та отримали 

відповідну згоду від головного відділу юстиції [336, с. 121–168]. Німецькі 

адвокати продовжували прибувати на територію Генерального губернаторства 

майже до кінця його існування. Навесні 1944 р. до Варшавського дистрикту 

прибули адвокати з Німеччини. У цей період у Варшавському дистрикті 

працювали 8 німецьких адвокатів та 3 німецькі нотаріуси [335, с. 122]. 

Німецька окупаційна адміністрація трактувала німецьких адвокатів, як 

зразкових і висококваліфікованих спеціалістів і до них вживали термін 



205 
 

 

«адвокат» («Rechtsanwalt»). У німецькому судочинстві німецькі адвокати 

представляли інтереси громадян Третього Рейху або фольксдойчів [347, с. 

1428].  

Після закінчення Другої світової війни за рішенням уряду Польської 

Народної Республіки було скасовано усі акти, посвідчені німецькими 

нотаріусами. На основі рішення Найвищого суду було визнано незаконною 

діяльність німецьких адвокатів і нотаріусів на території Польщі [317, с. 199]. 

Аналогічні нормативні акти були прийняті органами влади СРСР і УРСР щодо 

західноукраїнських земель, які входили до складу Польського генерального 

губернаторства.  

Право участі у німецьких та спеціальних судах отримали також окремі 

польські та українські адвокати на основі розпорядження генерального 

губернатора від 19 лютого 1940 р. «Про судочинство німецьке». Воно 

переважно стосувалося права захисту місцевого населення у німецьких судах. 

Спочатку у 1939–1940 роках планувалося залучити місцевих адвокатів у 

процесах у спеціальних судах у Радомі, Кельцах, Честохові і Пьорткові. У 

Радомі в німецькому та Вищому німецькому суді могли виступати чотири 

польські адвокати, а в Пьорткові з 1941 р. – сім польських адвокатів. У квітні 

1940 р. керівник відділу юстиції у дистрикті Краків видав дозвіл на заняття 

професійною діяльністю 12 польських і 2 українських адвокатів для участі у 

процесах у німецьких судах і 5 польських адвокатів у спеціальному суді у 

Кракові та 3 польських адвокатів у спеціальному суді в Жешуві. У 1942–1943 

роках у процесах в суді у Кракові брали участь шість польських і двоє 

українських адвокатів [335, с. 124].  

Так само польські і українські адвокати на території дистрикту Галичина 

в окремих випадках брали участь у судових процесах у німецьких та 

спеціальних судах. [76, арк. 12] Після захоплення західноукраїнських земель та 

створення дистрикту Галичина за рішенням відділу юстиції відбулася 

реєстрація осіб, які бажали стати адвокатами. Серед адвокатів, що подали свої 

заяви для реєстрації у відділ юстиції дистрикту Галичина переважну більшість 
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становили особи, які працювали адвокатами в період Речі Посполитої (1921–

1939 роках), а також суддями і викладачами юридичного факультету 

Львівського університету. В анкеті вказували прізвище та ім’я претендента, 

місце і час народження, сімейний стан, кількість дітей, місце роботи до 1 

вересня 1939 р. та заробітну плату, яку вони отримували, місце проживання. 

Під номером 11 в анкеті вказували участь у громадських, професійних, 

культурно-освітніх та кооперативних організаціях. Переважна більшість 

українських адвокатів вказали про членство в «Просвіті», «Рідній школі», 

«Українській Бесіді», «Українській кооперації», об’єднанні українських 

адвокатів у Львові [58, арк. 1–25]. Польські адвокати входили до об’єднання 

польських адвокатів, асоціації польських суддів і прокурорів, польських 

громадських і культурно-освітніх організацій [66, арк. 1–132]. У 14 пункті 

анкети адвокати вказували про свою політичну діяльність і місце праці у 1939–

1941 роках в часи перебування у складі Радянського Союзу. Адвокат Іван 

Зворин з Нового Села працював бухгалтером у міській раді містечка Нове Село 

[66, арк. 1]. Адвокат Володимир Граб 1888 р. народження у період Речі 

Посполитої суддя окружного суду в Самборі, де отримував місячну зарплату у 

розмірі 600 злотих. З вересня 1939 р. по 10 вересня 1941 р. він працював 

робітником у лісгоспі у Рогатині [66, арк. 2]. Заяву для реєстрації адвокатом 

також подав Євген Давидяк (1879–1962), який закінчив юридичний факультет 

Львівського університету й у період Речі Посполитої працював адвокатом [66, 

арк. 5]. У 1923–1927 роках Євген Давидяк працював ректором Українського 

таємного університету, а у 1939–1941 роках – доцент кафедри кримінального 

права і процесу. З 1958 р. виконуючий обов’язки завідувача кафедри 

кримінального права і процесу [112, с. 421].  

У часи окупації Євген Давидяк знову очолював Український таємний 

університет, який відновив свою діяльність у Львові. Також він був дійсним 

членом Наукового товариства імені Т. Шевченка та членом правління 

українських адвокатів у Львові [66, арк. 5]. Заяву на зайняття адвокатської 

діяльності подав також Теодозій Лішкевич 1894 р. народження, який з 1. 10. 
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1941 р. працював суддею окружного суду у Самборі. У часи Речі Посполитої 

Теодозій Лішкевич у 1924–1933 роках працював суддею у Самборі, а пізніше 

адвокатом [66, арк. 8]. Він також був членом об’єднання польських суддів і 

прокурорів та об’єднання українських адвокатів у Львові. У період Речі 

Посполитої суддями і адвокатами працювали також Юхим Політило 1888 р. 

народження, Микола Денисюк 1882 р. народження, Богдан Левицький 1886 р. 

народження, Микола Денисюк з 1908 р. працював повітовим суддею в період 

Австро-Угорщини, а у 1920–1934 роках суддя окружного суду у Самборі. З 

1934 р. вийшов у відставку та працював адвокатом. З вересня 1939 по червень 

1941 р. бухгалтером. Він також був членом наукового та релігійного 

об’єднання «Ставропігійський інститут» [66, арк. 21]. Булюк Еміль до 1932 р. 

суддя, а пізніше адвокат [66, арк. 47]. Богдан Левицький також працював до 

1932 р. суддею у Косові, а з 1933 р. адвокатом у Винниках біля Львова. Був 

членом багатьох українських культурних і освітніх організацій. На відміну від 

інших українських адвокатів періоду Речі Посполитої з 1 лютого 1940 р. 

працював адвокатом у Львові [66, арк. 94]. Теодор Ваньо працював адвокатом з 

1907 р. У період ЗУНР - повітовий комісар ЗУНР у Золочеві, член товариства 

«Просвіта», «Рідна школа», «Сільський господар» [66, арк. 7] 

Адвокатом працював і Олександр Надрага (1885–1962) [66, арк. 36]. У 

1919–1925 роках читав лекції з римського права в Українському таємному 

університеті. Дійсний член НТШ та створеного митрополитом Андреєм 

Шептицьким Українського католицького Союзу [224, с. 66]. З 1932 р. читав 

лекції з цивільного права в Львівській богословській академії. Член товариства 

українсько-руських правників. У роки німецької окупації знову читав лекції з 

римського і цивільного права в Українському таємному університеті. У 1947 

році доцент Львівського університету Олександр Надрага разом з сім’єю був 

вивезений на заслання до Сибіру у віці 62 роки, де перебував до 1959 р. [224, с. 

67].  

Адвокатом був і інший викладач Львівського університету Олександр 

Марітчак (1887–1981), який у 1939–1941 роках працював доцентом кафедри 
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міжнародного права. У своїй анкеті Олександр Марітчак вказував про свою 

участь в об’єднанні українських адвокатів, «Рідній школі», «Просвіті» та 

науковому товаристві імені Т. Шевченка [66, арк. 95].  

Олександр Марітчак навчався на юридичних факультетах Львівського 

університету та університету міста Грац, а у 1921–1923 роках на 

філософському факультеті Віденського університету [189, с. 97]. Заяву на 

зайняття адвокатської діяльності подав Анатолій Кос 1909 р. народження, який 

у 1931 році закінчив Львівський університет. Упродовж 1939–1941 років 

працював музичним педагогом, а у 1938–1939 роках адвокатом та був членом 

об’єднання українських адвокатів [66, арк. 68]. У післявоєнний період він взяв 

псевдонім Анатолій Кос-Анатольський і став відомим українським 

композитором, лауреатом Державної премії України імені Т. Шевченка (1980), 

депутатом Верховної Ради УРСР 8–9 скликання та ін. [25, с. 204]. Серед 

адвокатів зустрічається єдина жінка Марія-Софія Кадзілевська 1901 р. 

народження, полька [66, арк. 110].  

У своїй діяльності українські та польські адвокати використовували 

довоєнне польське законодавство про адвокатуру та розпорядження й інші 

нормативно-правові акти Польського генерального губернаторства про 

адвокатуру. Оплата праці адвокатів і нотаріусів на території дистрикту 

Галичина відбувалася на основі розпорядження генерального губернатора про 

німецьке судочинство від 19 лютого 1942 р. Згідно з цим розпорядженням 

нотаріат і адвокатура мала діяти на основі нормативно-правових актів, які були 

чинними на території Речі Посполитої до 31 серпня 1939 р. Основною 

відмінністю у політиці німецького окупанта стала ліквідація адвокатського 

самоврядування і контроль з боку окупаційної адміністрації за діяльністю 

адвокатури і нотаріату [267, с. 654-656].  

Восени 1939 р. польські адвокати створили власні органи 

самоврядування. Так, 14 грудня 1939 р. у Варшаві було створено орган 

самоврядування адвокатів. До кінця 1939 р. було утворено Раду адвокатів 

дистрикту Краків. Взамін органів адвокатського самоврядування німецька 
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окупаційна адміністрація створила прибічні адвокатські ради і комісарські 

адвокатські ради та дисциплінарні суди для адвокатів [336, с. 168]. У Галичині 

після створення відповідного дистрикту у Львові було створено публічну 

адвокатську раду і комісара для контролю за діяльністю адвокатів. На відміну 

від польських і українських адвокатів, які хоч у дуже обмеженому вигляді 

могли займатися своєю професійною діяльністю німецькі нацисти заборонили 

єврейським адвокатам займатися своєю професійною діяльністю на основі 

листа керівника головного відділу юстиції Вілле [336, с. 167]. Заяви на заняття 

адвокатською діяльністю також подали польські адвокати, які одночасно в 

часи Другої Речі Посполитої працювали професорами Львівського 

університету, зокрема Мечислав Гонзатко та Вацлав Осуховські. Мечислав 

Гонзатко 1903 р. н., з 1935 р. очолював кафедру торговельного і вексельного 

права. У 1940 році професора Мечислава Гонзатко разом з іншими польськими 

професорами звільнено з роботи на юридичному факультеті Львівського 

університету [197, с. 364]. Анкету на заняття адвокатською діяльністю 

професор Мечислав Гонзатко подав 12 вересня 1941 р., вказавши, що у часи 

Речі Посполитої він отримував місячну зарплату професора  у сумі 700 злотих. 

Член об’єднання польських науковців у Львові, об’єднання істориків права у 

Парижі, об’єднання польських адвокатів у Львові [66, арк. 72]. Вацлав 

Осуховські навчався на юридичному і гуманітарному факультетах Львівського 

університету, 1933 р. габілітувався з римського права. Професор Вацлав 

Осуховські викладав римське право та був директором наукового інституту 

римського права Львівського університету [248, с. 142]. Після війни виїхав до 

Польщі, де продовжив працювати у Вроцлавському університеті.  

Заяви на заняття адвокатською діяльністю подали й інші польські 

адвокати. Зокрема Броніслав Панькевіч 1872 р. н., член об’єднання польських 

адвокатів у Львові; Станіслав Кручевські 1890 р. н. – адвокат у Золочеві, член 

об’єднання польських адвокатів, Лео Шпінар 1879 р. н. – адвокат у Жаб’є 

(Верховина), Александер Брюкман 1869 р. н., якому на момент написання 

заяви уже виповнилося 70 років. Стефан Залеський 1901 р. н., адвокат, 
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правовий радник акціонерного товариства, Йозеф Шмідт 1877 р. н., адвокат. У 

період Речі Посполитої працівник польської позичкової каси у Львові [66, арк. 

39–73].  

На думку професора Ягеллонського університету Дороти Малець у роки 

окупації у Польському генеральному губернаторстві продовжували працювати 

¼ частина нотаріусів, які працювали до початку Другої світової війни та 1/3 

адвокатів [317, с. 203]. Контроль за діяльністю нотаріусів, як і адвокатів, 

здійснювали органи юстиції Польського генерального губернаторства та 

дистрикту Галичина. Як свідчать архівні матеріали, на території дистрикту 

Галичина українські та польські нотаріуси посвідчували незначну кількість 

угод. 

 

Висновки до розділу 4 

У Польському генеральному губернаторстві, до складу якого входили 

окуповані польські та українські землі (дистрикт Галичина ), на відміну від 

окупованих Третім Рейхом українських земель (Рейхскомісаріат Україна, зона 

військової адміністрації) діяла система німецького окупаційного судочинства, 

до якої належали німецькі (військові, спеціальні, поліцейські, німецькі та Вищі 

німецькі суди) та ненімецькі суди для місцевого польського і українського 

населення. Ці суди розглядали кримінальні та цивільні справи. У ненімецьких 

судах суддями працювали поляки і українці та вони переважно розглядали 

цивільні справи та незначні кримінальні справи.  

У німецьких окупаційних судах функції захисників виконували німецькі 

адвокати. У ненімецьких судах могли виступати адвокати польського і 

українського походження. Поряд із адвокатами на території Польського 

Генерального губернаторства працювали німецькі нотаріуси, а окремі угоди 

місцевого населення могли посвідчувати польські та українські нотаріуси.  

Контроль за діяльністю німецької окупаційної судової системи 

здійснювали органи юстиції Польського генерального губернаторства та 

дистрикту Галичина. До їх повноважень належала підготовка нормативно-

правових актів, які регулювали діяльність німецьких окупаційних судів та 
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судочинства. У своїй діяльності німецькі військові, поліцейські та спеціальні 

суди використовували нормативно-правові акти, які діяли на території 

Третього Рейху.  

У польських, а з 1942 р. ненімецьких судах, використовували 

законодавство Другої Речі Посполитої, яке було чинним до початку Другої 

світової війни. На основі архівних матеріалів встановлено, що у судах при 

розгляді цивільних справ також використовували цивільний кодекс Австрії 

1811 р.  
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота вирішує важливе і актуальне наукове й практичне 

завдання, суть якого полягає у дослідженні німецького окупаційного 

судочинства як складової нацистського режиму в Галичині.  

Історико-правове дослідження зазначеної проблеми дало змогу дійти 

низки важливих висновків.  

1. Польське генеральне губернаторство було утворене на окупованих 

польських землях на основі декрету нацистського диктатора Адольфа Гітлера 

від 12 жовтня 1939 р. Окупація польських земель відбулася внаслідок 

підписання гітлерівською Німеччиною і сталінським Радянським Союзом 

договору про ненапад від 23 серпня 1939 р. (пакт Молотова-Ріббентропа) та 

початку Другої світової війни 1 вересня 1939 р. Серед історичних передумов 

формування на українських землях Галичини тоталітарного режиму необхідно 

виділити насамперед їх окупацію. Сформовані окупаційні режими – 

нацистський та радянський були тоталітарними та мали екзогенний характер. 

Відтак в Галичину були привнесені зміст та форми цих тоталітарних режимів, 

серед них судові та позасудові репресії як інструменти насильства та терору 

щодо місцевого населення.  

2. Західноукраїнські землі – Східна Галичина і Західна Волинь були 

включені до складу УРСР і СРСР на основі рішення Народних Зборів Західної 

України від 26–28 жовтня 1939 р. та Верховної Ради СРСР і Верховної Ради 

УРСР. Після цього було утворено Львівську, Тернопільську, Станіславську, 

Дрогобицьку, Волинську, Рівненську області УРСР, а також облвиконкоми цих 

областей, обласні органи юстиції та обласні, районні і міські суди. Була 

проведена «радянізація», яка, з одного боку, передбачала українізацію вищої, 

середньої та початкової освіти, а з іншого – репресії, депортації близько 10% 

населення Галичини.  

3. Польське генеральне губернаторство було окупованою територією 

Третього Рейху, його очолював генеральний губернатор, якого призначав 

нацистський диктатор Адольф Гітлер. Генеральне губернаторство поділялось 
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на дистрикти Краків, Варшава, Люблін, Радом, які очолювали губернатори. Їх 

своєю чергою, призначав генеральний губернатор. Дистрикти поділялись на 

округи, які очолювали окружні старости. Округи поділялись на «бецирки» – 

територіальні громади (від 5 до 15 сіл) та «ландгемайнди» – сільські громади. 

Існували також так звані «виділені» міста.  

4. Після початку німецько-радянської війни та окупації українських 

земель, вони були включені до складу дистрикту Галичина, Рейхскомісаріату 

Україна, зони військового управління. Частина захоплених Румунією 

українських земель була включена до губернаторств Трансністрії, Буковини і 

Бессарабії. Німецький окупаційний режим на окупованих польських та землях 

колишнього Радянського Союзу був одним із найжорстокіших на окупованих 

нацистами територіях європейських країн.  

Запроваджений окупаційний режим передбачав організоване і 

планомірне знищення частини населення Польщі, України, Білорусі, Росії, 

частина мала бути германізована, а інші переселені за Урал. Нацисти 

передбачали повне знищення єврейського та ромського населення окупованих 

територій.  

5. Судова система на окупованих українських землях, які ввійшли до 

складу дистрикту Галичина, як і на інших землях Польського генерального 

губернаторства, складалась з: 1) військових судів (Militȁrgerichte), 

надзвичайних військових судів; 2) спеціальних судів (Sondergericht im 

Generalgouvernemet); 3) поліцейських судів (Standgericht), надзвичайних 

поліцейських судів; 4) німецьких судів (Deutshe Gericht) і Вищих німецьких 

судів (Deutshe Obergericht) для громадян Третього Рейху та осіб німецького 

походження, які проживали на території Польського генерального 

губернаторства і дистрикту Галичина; 5) польських судів, а з 1942 р. 

ненімецьких судів для місцевого населення. Кримінальні справи в судах велись 

німецькою прокуратурою.  

6. Німецьке окупаційне кримінальне судочинство мало тоталітарний 

характер, було юридичним знаряддям репресій Третього Рейху в Галичині. 
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Формальною основою репресивної кримінальної політики стали німецький 

кримінальний кодекс 1871 р. та кримінально-процесуальний кодекс Німеччини 

1877 р. із змінами і доповненнями, розпорядження уряду нацистської 

Німеччини і Польського генерального губернаторства. У ненімецьких судах 

використовувався польський кримінальний кодекс 1932 р. і польський 

кримінально-процесуальний кодекс 1928 р. та розпорядження органів влади 

нацистської Німеччини і Польського генерального губернаторства.  

7. При розгляді цивільних справ у ненімецьких судах використовувалися 

австрійський цивільний кодекс 1811 р., польський кодекс зобов’язань 1933 р., 

польський цивільно-процесуальний кодекс 1930 р. та інші нормативно-правові 

акти Другої Речі Посполитої, які були чинними до 1 вересня 1939 р. У 

німецьких судах, які розглядали справи громадян Третього Рейху і осіб 

німецького походження, які знаходилась на території дистрикту Галичина і 

Польського генерального губернаторства, використовувався німецький 

цивільний кодекс 1896 р., німецький цивільно-процесуальний кодекс 1877 та 

нормативно-правові акти Третього Рейху і Польського генерального 

губернаторства, які регулювали цивільно-правові відносини.  

8. До складу німецьких окупаційних судів (військових, спеціальних, 

німецьких, поліцейських) входили громадяни Третього Рейху або особи 

німецького походження. У складі ненімецьких судів на території дистрикту 

Галичина перебували українці і поляки, а судочинство в судах І інстанції 

велось українською мовою. У населених пунктах, де поляки становили не 

менше 20 відсотків населення, судочинство велось польською мовою. 

Аналогічно, в населених пунктах на території Люблінського, Краківського 

дистрикту (Холмщина, Лемківщина, Надсяння та ін. ), де українці становили 

більше 20 відсотків населення, судочинство у судах І інстанції велось 

українською мовою.  

9. Діяльність окупаційної судової системи незначним чином 

стримувалася традиційними елементами довоєнного правосуддя – адвокатурою 

та нотаріатом. У дистрикті Галичина функціонували органи нотаріату та 
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адвокатура. У німецьких судах адвокатами виступали громадяни Третього 

Рейху і особи німецького походження, які проживали на території Польського 

генерального губернаторства. У ненімецьких судах адвокатами і нотаріусами 

були українці й поляки, які виконували свої професійні обов’язки до початку 

Другої світової війни. Контроль за діяльністю судів та координацію їх роботи 

здійснював головний відділ юстиції Польського генерального губернаторства 

та відділ юстиції дистрикту Галичина. Посвідчення цивільно-правових угод 

здійснювали органи нотаріату. Угоди громадян Третього Рейху, осіб 

німецького походження здійснювали німецькі нотаріуси. Цивільно-правові 

угоди місцевого населення здійснювали українські та польські нотаріуси. 

Виходячи з нацистської расової теорії та геноциду проти єврейського 

населення, існувала повна заборона на зайняття посади судді, адвоката та 

нотаріуса для євреїв.  

10. Політику «контрольованого правового хаосу», яка унеможливлювала 

правовий та судовий захист населення окупованих Третім Рейхом територій, в 

Галичині реалізовували, насамперед, органи юстиції. До їх повноважень 

відносилось призначення та звільнення суддів, прокурорів з посад. Підготовку 

та опублікування нормативно-правових актів здійснював нормотворчий відділ 

в уряді Генерального губернаторства у Кракові. Публікація нормативно-

правових актів здійснювалась у «Щоденниках Генерального губернаторства». 

Дані збірники публікувались німецькою та польською мовами. Після окупації 

західноукраїнських земель вони публікувались також німецькою та 

українською мовами. Було видано окремі розпорядження, циркуляри та інші 

нормативно-правові акти, які стосувались західноукраїнських земель.  

Загалом для актів, які регулювали судочинство в Галичині, характерними 

є безсистемність, суперечливість, конкурентність суб’єктів їх видання. Проте 

вони реалізовували основні засади політики нацистської Німеччини – 

юридичну дискримінацію (расову, національну, політичну тощо), системні 

репресії щодо місцевого населення, нацистський диктаторський централізм 

(одноосібна, необмежена політична та державна влада диктатора). 

Дискримінація у німецькому окупаційному судочинстві в Галичині в рівній 
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мірі стосувалася українського та польського населення, права якого істотно 

обмежувалися у порівнянні з громадянами Третього Рейху та фольксдойчами. 

Повної дискримінації зазнали євреї та роми.  

11. Судова система на окупованих українських землях, що були включені 

до складу дистрикту Галичина, як і в інших дистриктах Польського 

генерального губернаторства, була складовою частиною нацистського 

тоталітарного режиму. Незважаючи на деякі особливості нацистського 

окупаційного режиму в дистрикті Галичина, він функціонував на загальних 

принципах, визначених керівництвом Третього Рейху для окупованих східних 

територій. Німецькі окупанти розглядали Галичину, як і інші українські землі 

територією для військової та економічної експансії та поширення життєвого 

простору та ігнорували будь-які інтереси місцевого населення.  

Узагальнена в дисертаційному дослідженні судова практика засвідчила 

послідовне заперечення та систематичне порушення основних принципів 

правосуддя, сформованих у демократіях Европи до Другої світової війни. 

Серед них такі принципи як незалежність судової влади і суддів, здійснення 

правосуддя лише судами, незмінюваність суддів, змагальність, відкритість та 

організаційна автономія судів тощо.  

Перетворення окупаційного суду у невід’ємний елемент репресивного 

нацистського режиму дістало юридичне визнання в низці судових процесів, які 

започаткував Нюрнберзький Трибунал. Чимало суддів Третього Рейху, у тому 

числі судді окупаційних судів, були засуджені до кримінальних покарань як 

військові злочинці. Водночас сформувався історико-правовий досвід 

амністування та реабілітації суддів окупаційних ненімецьких судів, які у 

професійній діяльності не вчиняли військових злочинів, чи злочинів проти 

людяності. Цей досвід був відмінним у повоєнній Польщі та Радянському 

Союзі. Проте він може бути історичною основою для розробки проєктів 

нормативно-правових актів про люстрацію, амністію суддів, які здійснювали 

професійну діяльність в окупованих Росією Автономній Республіці Крим та 

окремих районах Донецької та Луганської областей.  
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