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АНОТАЦІЯ 

Шутко Н. І. Зобов'язальне право за Цивільним кодексом Австрії 1811 року 

та його застосування на західноукраїнських землях (1811-1939 роки). – 

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, 

Міністерство освіти і науки України. – Львів, 2018. 

Вибір обраної теми дослідження обумовлено необхідністю більш 

детальнішого дослідження функціонування Цивільного кодексу Австрії 1811 р. 

(далі - ЦКА) на західноукраїнських землях та особливостей регулювання 

зобов'язальних правовідносин з метою вивчення й використання національного та 

зарубіжного досвіду кодифікації та уніфікації цивільного права. Дослідження 

впливу ЦКА при уніфікації й кодифікації права в Польщі, Угорщині, 

Чехословаччині та Румунії сприяє кращому розумінню та висвітленню історії 

розвитку цивільного права на західноукраїнських землях, що входили до складу 

зазначених держав. Актуальність теми дослідження посилюється також й тим, що 

ЦКА є однією з найбільших кодифікацій цивільного права в Європі, яка 

продовжує й надалі діяти. Тому, європейському та українському законодавцю 

варто врахувати такий досвід більш ніж двохсотлітнього функціонування при 

кодифікації власного права. Важливим фактором було також й те, що при 

здійсненні дослідження норм зобов'язального права за ЦКА ми змогли 

ознайомитися з практичною стороною застосування його норм, тобто з архівними 

документами, що додатково зумовило вибір теми дослідження. 

У дисертації досліджено передумови кодифікації приватного права в 

Австрійській імперії в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Проаналізовано структуру, 

джерела, основні положення Австрійського цивільного кодексу 1797 р. для 

Галичини. З'ясовано, що правління імператора Леопольда ІІ розпочалося із 

наполегливої праці над кодифікацією як приватного, так і публічного права. 

Монарх ліквідував попередню Законотворчу комісію та створив нову Придворну 



    

     
      

3 

правотворчу комісію у 1790 р., завданням якої була розробка проекту цивільного 

кодексу. Головою комісії був призначений професор Віденського університету К. 

А. фон Мартіні. Підтверджено положення про те, що проект К. А. фон Мартіні 

було впроваджено в Західній Галичині Патентом про оприлюднення від 

13.02.1797 р. під назвою «Westgalizisches Gesetzbuch». В тому ж році його дію 

поширено на територію Східної Галичини та Буковини Патентом про 

оприлюднення для Східної Галичини від 08.09.1797 р. зі вступом в законну силу з 

01.01.1798 р.  

Визначено, що джерелами Австрійського цивільного кодексу 1797 р. для 

Галичини стали пандектне право, Прусське земське уложення 1794 р., провінційне 

право окремих австрійських країв, Статут Малої Польщі. Конкретизовано 

положення про те, що Австрійський цивільний кодекс 1797 р. для Галичини 

складався із 1613 параграфів та був поділений на три розділи відповідно до 

модифікованої інституційної системи. З'ясовано, що Австрійський цивільний 

кодекс 1797 р. для Галичини базувався на абстрактно зрозумілих припущеннях 

загальності прав та обов’язків, індивідуальної свободи та рівності. Тільки в 

невеликій кількості випадків був прив’язаний до суспільно-господарських реалій 

монархії.  

Досліджено структуру, джерела та основні положення ЦКА. Вказується, що 

упродовж 1801-1810 рр. відбувалися три читання проекту новоствореною 

Законодавчою комісією. Перше читання проекту відбувалося упродовж 

21.12.1801-22.12.1806 рр., протокол котрого називався Головним. Протокол 

другого читання - Протокол перегляду - складався упродовж 04.03.1807-

14.01.1808 рр. Третє читання називалося Суперревізія, яке відбувалося упродовж 

13.11.1809-22.01.1810 рр.  

Встановлено, що комісія подала остаточний варіант проекту цивільного 

кодексу імператору Францу І у 1808 р. разом з обґрунтуванням, підготованим Ф. 

Цайллером. Схвалення імператора проект отримав 01.06.1811 р., набувши 

чинності під назвою «Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten 

Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie» (ABGB) («Загальний 
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цивільний кодекс для всіх німецьких спадкових земель Австрійської монархії») зі 

вступом в законну силу від 01.01.1812 р., тим самим уніфікувавши приватне 

право на всій території Габсбурзької монархії.  

Визначено, що джерелами ЦКА були римське, австрійське та прусське 

право та в невеликій частині місцеве право окремих провінцій. Конкретизовано 

положення про те, що ЦКА вміщував 1502 параграфи та складався з короткого 

вступу (§§ 1-14) і трьох частин: І. Особове право (§§15-284), ІІ. Речове право (§§ 

285-1341), ІІІ. Про приписи спільні для особового та речового права (§§ 1342-

1502). На підставі аналізу норм ЦКА, визначено, що основним в Кодексі був поділ 

на право «особове» та речове, який виник завдяки розрізненню прав, виконання 

яких відносилося до «осіб без врахування речей» та прав, котрі торкалися «речей 

без врахування особи».  

З’ясовано особливості функціонування ЦКА на території Угорщини. 

Встановлено, що з впровадженням австрійського цивільного права в Угорщині та 

Трансільванії відбулася уніфікація приватного права на усіх угорських землях, до 

складу яких входило українське Закарпаття. ЦКА діяв на території Угорщини з 

1853 р. до моменту його скасування на підставі рішень Курії Судової конференції 

1860-1861 рр. Протягом 1850-1851 рр. працювала комісія, робота якої 

зосереджувалася переважно на тимчасовому введенні частини норм ЦКА в 

Угорщині. Також були оприлюднені Патенти, які мали на меті детальніше 

роз'яснити, яких обмежень ЦКА зазнає на території Угорщини та Трансільванії. 

Визначено, що ЦКА вводився в повному об'ємі, однак враховував особливості 

права на цих територіях. Проаналізувавши наукову літературу встановлено, що 

зміни стосувалися насамперед сімейного права, заповіту та успадкування майна 

духовенства, а також «регулювання відносин невід'ємності дворянських 

землеволодінь (авіцітету)». Хоча на практиці ЦКА й надалі застосовувався.  

Охарактеризовано зміни в австрійському цивільному законодавстві 

упродовж ХІХ ст. та три новели до ЦКА. Визначено, що в 1914-1916 рр. трьома 

Новелами були внесені зміни до ЦКА. Новелізація не змінила ані систематики, ані 

головних засад ЦКА, а полягала в тому, що окремі статті ЦКА замінювалися 
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іншими. З'ясовано, що більша частина змін стосувалася загальних положень 

договірного права, договорів про найм житлових приміщень, оренди, трудових 

угод, договорів підряду та ін. 

Досліджено структуру зобов’язального права, зокрема, норми якого 

містилися в другому розділі другої частини (глави 17-27, 29-30) та главах 1-3 

третьої частини ЦКА. Подано види зобов’язань та підстави їх виникнення. 

Встановлено, що в ЦКА визначення поняття «зобов’язання» відсутнє, однак його 

надано завдяки системному тлумаченню його норм. Зобов'язання - це 

приватноправове правовідношення, в якому одна особа мала право вимагати від 

іншої певної поведінки (дії або бездіяльності), яка мала майнове значення. Хоча в 

§ 859 ЦКА згадане визначення позначено поняттям «речово-особисті права». 

З'ясовано, що в австрійському зобов’язальному праві зобов’язання поділялися на 

односторонні та двосторонні, а також розрізняли подільні зобов’язання; кореальні 

чи солідарні зобов’язання; альтернативні (змінні) чи безальтернативні 

зобов’язання; зобов’язання визначені індивідуальними чи родовими ознаками. 

Конкретизовано, що відповідно до §§ 859-860 ЦКА підставами виникнення 

зобов’язань були договір (контракт), закон та заподіяна шкода.  

З’ясовано підстави зміни та припинення зобов’язань за ЦКА. Встановлено, 

що зміни в зобов’язальних правовідносинах поділяли на два види: зміни з огляду 

на осіб та зміни з огляду на зміст зобов’язання. Визначено, що зобов’язання 

припинялося внаслідок: його виконання (сплати) (§ 1412); взаємозарахування 

(компенсації) (§§ 1438-1443); укладення правоприпиняючого контракту або 

відмови кредитора від права вимоги (§§ 1444, 920); збігу права вимоги та боргу в 

одній особі (конфузії) (§§ 1445-1446); неможливості виконання зобов’язання; 

смерті кредитора або боржника (§ 1448); спливу часу, на який було встановлено 

зобов’язання (§ 1449); спливу строку позовної давності; новації (§§ 1376-1379).  

Охарактеризовано договір як підставу виникнення зобов’язань за ЦКА, а 

також надано характеристику окремих видів договорів. З'ясовано, що ЦКА не 

поділявся на загальну та особливу частину, а договори не групувалися за тим чи 

іншим критерієм. В ЦКА договори розміщені таким чином: дарування (§§ 938-
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956), зберігання (§§ 957-970), позичка (§§ 971-982), позика (§§ 983-1001), 

доручення (§§ 1002-1044), міна (§§ 1045-1052), купівля-продаж (§§ 1053-1089), 

найм (§§ 1090-1150), договори про надання послуг (§§ 1151-1174), товариство (§§ 

1175-1216), шлюбний договір (§§ 1217-1266), договори, що залежать від випадку 

(§§ 1267-1292).  

З’ясовано порядок укладення, форму та умови договору. Встановлено, що 

сторони, укладаючи договір, за взаємною згодою вступали в зобов’язальні 

правовідносини на певних умовах. Умови договору – це те, на що сторони 

згоджувалися, укладаючи договір. Укладення договору наставало тоді, коли одна 

сторона виразила свою волю вступити в зобов’язальне правовідношення з іншою 

стороною, надавала обіцянку, а інша цей вияв волі приймала. Кожна із сторін 

могла виразити свою волю двома способами: прямим або непрямим. 

Конкретизовано, що договір укладався усно, або ж на письмі, судовим чи 

позасудовим способом, з наявністю свідків чи без них відповідно до § 883 ЦКА. 

Визначено зобов’язання із заподіяння шкоди та зобов'язання на підставі 

закону. Встановлено, що ЦКА вирізняв два види шкоди: майнова шкода і 

особиста кривда (§ 1293). До фактів, з якими закон пов’язував обов’язок 

відшкодування шкоди, ЦКА відносив вину особи, здійснення нею свого права, 

безвинне діяння, випадок, дії третіх осіб та шкоду, заподіяну тваринами (§ 1294).  

Зроблено висновок, що до зобов'язань, які виникали на підставі закону, 

відносились зобов’язання, які не входили до двох традиційних груп зобов’язань, 

зокрема, односторонні правочини й інші юридичні факти. 

Проаналізовано вплив австрійського цивільного права на кодифікацію 

власного права в Польщі в міжвоєнний період. Визначено, що після отримання 

незалежності в 1918 р. Польща успадкувала складну мозаїку з п’яти правових 

систем цивільного права. Уніфікація права була важливим елементом інтеграції 

поділених територій відроджуваної Польщі. Проаналізовано зміст Польського 

Зобов’язального кодексу 1933 р. Зроблено висновок про те, що ЦКА, в редакції 

1914-1916 рр., був джерелом норм Польського Зобов’язального кодексу 1933 р. 

про публічну обіцянку, право особи на відмову від договору найму, приписів про 
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право особи на «приватну грабіж» великої рогатої худоби, положеннях про 

трудовий договір, в загальних положеннях про гарантію, в нормах про вину і 

припинення зобов'язальних відносин, в нормах про розпорядчий договір та ін. 

Досліджено рецепцію австрійського цивільного права в Чехословаччині в 

міжвоєнний період. Визначено, що після проголошення незалежності у 1918 р. 

чехословацький законодавець перейняв всю правову систему Австро-Угорської 

монархії. Констатовано, що робота щодо внесення змін до ЦКА відбувалася дуже 

повільно. Паралельно йшов процес розробки власного цивільного кодексу, 

наслідком котрого були три проекти 1924, 1931 та 1937 рр.  

Надано загальну характеристику рецепції ЦКА в Румунії. Зокрема, у 1817 р. 

в Молдові прийнятий був «Кодекс Калимаха», а у Валахії – Карагайський 

законник. Обидва кодекси діяли упродовж 1818-1865 рр., тобто до введення в дію 

Румунського цивільного кодексу 1865 р., який був рецепцією Цивільного кодексу 

Франції. Хоч в міжвоєнний період Буковина належала Румунії, проте австрійські 

закони, в т. ч. ЦКА, й надалі продовжували діяти до 1938 р. 

Викладені у дисертації положення, узагальнення та висновки можуть бути 

використані: а) у науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших наукових 

досліджень застосування ЦКА на західноукраїнських землях, а також історії 

цивільного права України; б) у навчальному процесі – при викладанні навчальних 

дисциплін «Історія держави і права України», «Історія держави і права 

зарубіжних країн», а також «історичної» частини окремих юридичних дисциплін 

та спецкурсів (цивільне право України, зобов’язальне право України, договірне 

право України, трудове право України). 

Ключові слова: Цивільний кодекс Австрії 1811 року, зобов’язальне право, 

договір, шкода, Австрійська імперія, Австро-Угорська імперія, Галичина, 

західноукраїнські землі, рецепція, проект цивільного кодексу, кодифікація, 

уніфікація.  
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SUMMARY 

Shutko N. I. Law of obligations according to the Civil Code of Austria 1811 and 

its application on Western Ukrainian lands (1811-1939). – Scientific qualification work 

with the manuscript copyright. 

Thesis for the degree of Candidate of Law (PhD) in specialty 12.00.01 “Theory 

and history of state and law; history of political and legal teachings”. – Ivan Franko 

National University of Lviv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Lviv, 

2018.  

The choice of the topic is substantiated by the necessity of a more thorough 

research of the functioning of Civil Code of Austria 1811 (CCA) on Western Ukrainian 

lands and special features of regulation of legal relations of obligation with the aim of 

studying and applying national and international experience of codifying and unifying 

of civil law. The study of the influence of CCA on unifying and codifying law in 

Poland, Hungary, Czechoslovakia and Romania enhances understanding and 

interpreting the history of civil law on western Ukrainian lands which were parts of the 

above mentioned states. Furthermore, CCA is one of the biggest codifications of civil 

law in Europe which is still in force. That is why European and Ukrainian legislators 

should take into consideration such experience of 200-hundred-year functioning while 

codifying their law. Another important factor was the possibility to learn the practical 

side of applying the law, that is the archive documents, while researching the norms of 

law of obligations, which also influenced the choice of the topic. 

The thesis researches the preconditions of codifying private law in the Austrian 

empire in the end of the 18th – the beginning of the 19th centuries. The structure, main 

sources, main provisions of Austrian civil law of 1797 for Halychyna have been 

discussed. It has been established that the rule of Emperor Leopold II started from the 

persistent work on codifying both private and public law. The monarch canceled the 

previous Lawmaking Mission and formed a new Court Lawmaking Commission in 

1790, the task of which was to develop the project of civil code. The head of the 

Commission was appointed Professor of the University of Vienna K. A. von Martini. 

The provision has been confirmed that the project by K. A. von Martini was introduced 
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in Western Halychyna by Patent of Publication on 13.02.1797 entitled “Westgalizisches 

Gesetzbuch”. The same year it was enforced on the territories of Eastern Halychyna 

and Bukovyna by Patent of Publication for Eastern Halychyna on 08.09.1797 with entry 

into force on 01.01.1798.  

It has been established that the sources of Austrian Civil Code of 1797 for 

Halychyna embrace pendent law, Prussian Code of 1794, provincial law of some 

Austrian provinces, Statute of Malopolska. We have specified the provision that 

Austrian Civil Code of 1797 for Halychyna consisted of 1613 paragraphs and was 

divided into three chapters according to modified institutional system. It has been found 

that Austrian civil code of 1797 for Halychyna was based on abstractly understood 

suppositions of commonality of rights and duties, individual freedom and equality. It 

was tied to social and economic realities of monarchy only in a small number of cases.  

Structure, sources and main provisions of CCA have been researched. It is stated 

that during 1801-1810 there were three readings of the project by the newly formed 

Lawmaking Commission. The first reading of the project was held on 21.12.1801-

22.12.1806, the protocol of which was named the Main Protocol. The protocol of the 

second reading – the Protocol of Revision – was being completed throughout 

04.03.1807-14.01.1808. Тhe third reading was titled «Superrevision» and was held from 

13.11.1809 to 22.01.1810.  

It has been found that the Commission submitted the final variant of the project of 

the Civil Code to the Emperor Franz I in 1808 together with the grounding prepared by 

F. Zeiller. The project was approved by the Emperor on 01.06.1811 coming into force 

under the title «Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen 

Erbländer der Österreichischen Monarchie» (ABGB) («General Civil Code for all 

German hereditary lands of Austrian Empire») with entry into force on 01.01.1812, and 

thus unifying private law on the whole territory of Habsburg monarchy.  

We have concluded that the sources of CCA were Roman, Austrian and Prussian 

law and in some part local law of some provinces. It has been specified that CCA 

included 1502 paragraphs and consisted of a short Introduction (§§ 1-14) and three 

Chapters: I. Personal Law (§§15-284), ІІ. Property Law (§§ 285-1341), ІІІ. About 
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Assignments common for Personal and Property Law (§§ 1342-1502). Having analyzed 

the norms of CCA we have concluded that the main specifics of the Code was the 

division of law into “personal” and property law, which had appeared due to 

differentiating rights, enactment of which referred to “a person regardless of things” and 

rights referring to “things regardless of a person”.  

The specific features of the functioning of CCA on the territory of Hungary have 

been analyzed. It has been observed that introduction of Austrian civil law in Hungary 

and Transylvania led to the unification of private law on all Hungarian lands which 

included Ukrainian Transcarpathia. CCA was in force on the territory of Hungary since 

1853 until the moment of its cancellation by the resolution of Curia of Judicial 

conference 1860-1861. During 1850-1851 the Commission was working, the task of 

which was concentrated mostly on temporary introduction of a part of norms of CCA in 

Hungary. Also, Patents were published, which aimed to explain in more detail which 

restrictions are imposed on CCA on the territory of Hungary and Transylvania. We have 

found that CCA was introduced in its full volume but took into consideration specific 

features of law on these territories. Having analyzed theoretical publications we have 

established that the changes concerned first of all family law, making wills and 

inheritance of church property and also “regulations of relations of integrity of 

aristocratic landholding (avicitate). However, in practice, CCA was applied.  

The changes in Austrian civil legislation in the 19th century and three Novels to 

CCA have been characterized. We have found that in 1914-1916 there were certain 

changes made to the CCA with three Novels. Novelization did not change systematic 

organization or main provisions of CCA; it consisted in substituting certain articles of 

CCA with other ones. We have proved that the significant part of changes concerned 

main provisions of contractual law, residential property renting, leases, labour contracts 

etc. 

The structure of law of obligations has been studied, in particular, norms of which 

were included in the second part of the second chapter (articles 17-27, 29-30) and 

articles 1-3 of the third part of CCA. Kinds of obligations and causes of their 

appearance are given. It has been found that in CCA there was no concept of “binding 
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obligation” given, but it is provided indirectly through systematic interpretation of its 

norms. Obligation is a private law relation in which one person has the right to demand 

from the other certain behavior (action or inactivity) which had property value. Though 

in § 859 of CCA the definition of “property-personal rights” was mentioned. It has been 

found that in Austrian law of obligations, obligations were divided into unilateral and 

bilateral, and also divisible obligations; joint and solidary obligations; alternative 

(changeable) and non-alternative obligations; obligations determined by individual or 

generic features. It has been specified, that according to §§ 859-860 of CCA the reasons 

of appearance of obligations were contract, law and damage done to one of the parties. 

Reasons of changes and terminations to obligations according to CCA have been 

researched. We have found that changes in relations of obligation were divided into two 

kinds: changes in terms of persons and changes in terms of content of obligation. It also 

has been found that obligation was terminated as a result of: its performance (payment) 

(§ 1412); compensation  (§§ 1438-1443); signing a contract terminating obligation or 

refusal of a creditor from the right of demand performance (§§ 1444, 920); coincidence 

of right of claim and debt in one person (confusion) (§§ 1445-1446); impossibility of 

performing obligation; death of creditor or debtor (§ 1448); end of period of obligation 

(§ 1449); expiry of limitation period; innovations (§§ 1376-1379).  

Contract has been characterized as a cause of appearance of obligations according 

to CCA, and also types of contracts have been characterized. It has been found that 

CCA was not divided into general and special part, and contracts were not grouped by 

certain criteria. In CCA contracts are given in the following way: deed of gift (§§ 938-

956), property preservation (§§ 957-970), rent (§§ 971-982), loan (§§ 983-1001), 

procuration(§§ 1002-1044), barter (§§ 1045-1052), sell and purchase (§§ 1053-1089), 

hire (§§ 1090-1150), contracts of service (§§ 1151-1174), partnership (§§ 1175-1216), 

marriage contract (§§ 1217-1266), contracts depending on the case(§§ 1267-1292).  

We have described the procedure of conclusion, form and terms of contract. It has 

been established that parties when concluding a contract, entered binding legal relations 

on certain conditions. Terms of contract constituted what parties agree on when 

concluding a contract. Contract was concluded when one party expressed its will to 
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enter binding legal relations with the other, expressed a promise, and the other party 

accepted this expression of will. Each party could express its will in two ways: direct or 

indirect. We have specified that contract was concluded orally or in a written form, in or 

out of court, with or without witnesses according to CCA § 88. 

We have defined obligation due to damage done and liability by law. It has been 

established that CCA distinguished two types of damage: property damage and personal 

injury (§ 1293). Facts which, according to the law, led to paying the damage enlisted 

person’s guilt, execution of one’s rights, casus, accident, action of third parties and 

harm done by animals (§ 1294).  

We have concluded that obligations appearing due to liability to the law 

embraced obligations which did not belong to two traditional groups, in particular 

unilateral contracts and other legal facts. 

We have analyzed the influence of Austrian civil law on codifying legislation in 

Poland in the period between world wars. We have established that after becoming 

independent in 1918 Poland inherited a complicated mosaic from five legal systems of 

civil law. Unifying the law was an important element of integration of divided 

territories of new Poland. We have analyzed the contents of Polish Code of Obligations 

of 1933 and concluded that CCA in its 1914-1916 edition was a source of Polish Code 

of Obligations of 1933 about public promise, right of person to refuse from renting 

contract, rules of right of person to “private stealth of cattle”, provisions on labour 

contract, general provisions about guarantee, norms concerning guilt and termination of 

obligation and norms of regulatory agreement.  

We have researched the reception of Austrian civil law in Czechoslovakia in the 

period between world wars. It has been established that after declaring independence in 

1918 Czechoslovakian lawmakers adopted the whole legal system of Austro-Hungarian 

Empire. We have found that the work on amending CCA was very slow. 

Simultaneously the process of developing own Civil Code was continuing which led to 

creation of three projects in 1924, 1931 and 1937. 

General characteristics of reception of CCA in Romania are given. In particular, 

in 1817 in Moldova “Code of Kalimakh” was adopted, and in Valakhia – Code of 



    

     
      

13 

Karakhai. Both Codes were in force during 1818-1865, that is before Romanian Civil 

Code was enforced, which was the reception of Civil Code of France. Though between 

wars Bukovyna belonged to Romania, Austrian laws, including CCA were in force until 

1938. 

The provisions, generalizations and conclusions of the thesis may be used: a) in 

scientific research – as a ground for further study into application of CCA on Western 

Ukrainian lands and history of civil law of Ukraine; b) in teaching disciplines “History 

of state and law of Ukraine”, “History of state and law of foreign countries” and also 

“historical” part of certain legal disciplines and special courses (Civil Law of Ukraine, 

Contractual Law of Ukraine, Law of Obligations of Ukraine, Labour Law of Ukraine).  

Key words: Civil Code of Austria of 1811, Law of Obligations, contract, 

damage, Austrian Empire, Austro-Hungarian Empire, Halychyna, Western Ukrainian 

lands, reception, project of civil code, codification, unification.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Зміни соціального, політичного та 

економічного розвитку в Україні засвідчили прагнення українців удосконалити 

свою правову державу до держави європейського типу. А це передбачає 

ефективне реформування правової системи України та уніфікації відповідно до 

європейського законодавства. Окрім цього, у сучасних умовах інтеграційних 

процесів в Україні важливе значення має вивчення й використання національного 

та зарубіжного досвіду кодифікації та уніфікації цивільного права, а також аналіз 

розвитку приватного права, особливо того, котре діяло на західноукраїнських 

землях.  

Значний інтерес у цьому аспекті становить дослідження зобов’язального 

права за ЦКА у Галичині та на інших західноукраїнських землях, що входили до 

складу різних держав (Польщі, Угорщини, Чехословаччини, Румунії). 

Актуальність теми посилюється також тим, що після розпаду Австро-Угорської 

імперії у 1918 р. на території ЗУНР продовжувало діяти австрійське цивільне 

право, яке не суперечило законам новоствореної держави. Тому, функціонування 

ЦКА, його застосування при уніфікації й кодифікації права в Польщі, Угорщині, 

Чехословаччині та Румунії сприяє глибшому дослідженню зобов’язального права 

за ЦКА і кращому розумінню та висвітленню історії розвитку європейського 

цивільного права. Доцільно врахувати такий досвід більш ніж 200-літнього 

функціонування в удосконаленні чинного цивільного законодавства України. Це 

матиме значний позитивний вплив на демократичний та правовий розвиток 

Української держави, сприятиме покращенню її правової системи. Допоможе 

вітчизняним науковцям напрацювати пропозиції щодо уніфікації цивільного 

права Європейського Союзу.  

Вивчення й узагальнення застосування зобов’язального права за ЦКА у 

Галичині та на інших західноукраїнських землях, що входили до складу різних 

держав упродовж 1811-1939 років, дасть змогу використати в доцільних межах 

набуті знання та правовий досвід для з’ясування витоків правових традицій у 
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розвитку національного зобов’язального права. Саме ці міркування визначили 

актуальність теми дослідження та зумовили її вибір.  

На сьогодні відсутнє спеціальне дослідження регулювання зобов’язальних 

правовідносин за ЦКА. В українській юридичній літературі надано лише загальну 

характеристику ЦКА, в тому числі здійснено загальну характеристику 

зобов'язального права. Окрім цього, в Україні відсутнє спеціальне історико-

правове дослідження застосування ЦКА на західноукраїнських землях, що 

входили до складу різних держав (Польщі, Угорщини, Чехословаччини та 

Румунії) упродовж 1811-1939 рр., що додатково обумовлює актуальність обраної 

теми історико-правового дослідження. 

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

виконана в межах науково-дослідних тем кафедри історії держави, права та 

політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка «Характерні риси розвитку державності, права та 

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

реєстрації 0112U003267), «Актуальні проблеми історії державності і права 

України та зарубіжних країн, правових вчень і української правової думки» 

(номер державної реєстрації 0115U005817) та «Актуальні проблеми історії права і 

держави, правових вчень та української правової думки» (номер державної 

реєстрації 0118U000623). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є поглиблення 

історико-правових знань про характерні риси та особливості зобов’язального 

права за ЦКА та його застосування на західноукраїнських землях, а також 

дослідження рецепції ЦКА в різних державах Центрально-Східної Європи.  

Досягнення мети обумовлює вирішення таких основних завдань: 

- з’ясувати передумови прийняття АЦК 1797 р.; 

- виокремити передумови прийняття, вивчити структуру, джерела та 

основні положення ЦКА; 

- визначити особливості регулювання зобов'язальних правовідносин за 

ЦКА; 
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- показати характерні риси підстав виникнення, зміни та припинення 

зобов’язань за ЦКА;  

- визначити види договорів за ЦКА; 

- дати загальну характеристику зобов’язань, які виникали на підставі 

закону та зобов’язань із заподіяння шкоди;  

- проаналізувати зміни, які відбулися в австрійському цивільному 

законодавстві упродовж ХІХ ст. та зміни, котрі були внесені Першою, Другою та 

Третьою Новелами до ЦКА упродовж 1914-1916 рр.; 

- охарактеризувати особливості рецепції положень ЦКА в правових 

системах різних держав Центрально-Східної Європи; 

- показати особливості функціонування австрійського цивільного права 

на західноукраїнських землях. 

Об’єктом дослідження є зобов’язальне право за ЦКА, практика його 

застосування в Галичині, рецепція на українських землях міжвоєнних Польщі, 

Чехословаччини, а також Угорщини та Румунії. 

Предметом дослідження є закономірності становлення та особливості 

розвитку зобов’язального права на західноукраїнських землях упродовж 1811-

1939 рр.  

Методологія дослідження обумовлюється його метою та завданнями, 

змістом об’єкта та предмета. Дослідження базується на концептуальних засадах 

діалектики, що допомогли з’ясувати процес кодифікації цивільного права на 

західноукраїнських землях у складі Австрійської та Австро-Угорської імперій 

наприкінці ХVIIІ – на початку ХІХ ст. Водночас враховувався цивілізаційний 

підхід, який дав змогу з’ясувати вплив цивілізаційного розвитку на формування 

зобов’язального права у АЦК 1797 р. та ЦКА. У процесі дослідження 

використовувались як загальнонаукові, так і спеціально-наукові, зокрема 

спеціально-юридичні методи. Застосування таких методів як аналіз, синтез, 

індукція, дедукція, сходження від конкретного до абстрактного та від 

абстрактного до конкретного дозволило сформувати поняття зобов’язання в 

австрійському цивільному праві. З-поміж загальнонаукових методів в дослідженні 



    

     
      

8 

застосовано історичний метод, який дав змогу визначити особливості та 

закономірності регулювання зобов’язальних правовідносин за АЦК 1797 р. та 

ЦКА, а також соціально-політичні та правові передумови для укладення згаданих 

нормативно-правових актів; структурно-функціональний, за допомогою якого 

було конкретизовано структуру ЦКА. Серед спеціально-юридичних 

використовувалися порівняльно-правовий, який дав змогу з’ясувати особливості 

застосування ЦКА на території Польщі, Угорщини, Чехословаччини, Румунії, а 

також в Західноукраїнській Народній Республіці. Найважливіше те, що цей метод 

дав змогу здійснити порівняння норм зобов’язального права АЦК 1797 р., ЦКА та 

в деяких аспектах ЦК України; герменевтико-правовий – допоміг у тлумаченні 

основних положень ЦКА, судових рішень у Галичині, монографічних видань, 

наукових статей, навчальних матеріалів.  

Теоретичною основою дослідження є праці українських та зарубіжних 

фахівців у галузі історії держави і права, цивільного права, загальної теорії права 

тощо. Серед них, передусім, потрібно назвати праці українських та зарубіжних 

вчених С. Дністрянського, О. Огоновського, Й. Унгера, Ф. Цайллера,                     

С. Врублєвського, Е. Тілля, Ф. Цолля (молодшого), Д. Малець, А. Дзядзя,            

К. Нешвари, К. Суйки-Зелінської, Е. Свободи, Е. Вайса, В. Шуберта,                     

Я. Злінського, Л. Гуніцького, В. Браунедера, В. Кнаппа, О. Є. Блажівської, Б. Й. 

Тищика, І. Й. Бойка, Є. О. Харитонова, М. В. Никифорака, Р. Стефанчука,            

Л. Луць, О. Дзери, В. С. Кульчицького та ін. 

Емпіричну базу дослідження становить інформація, отримана в результаті 

аналізу відповідних положень ЦКА, АЦК 1797 р., Польського Зобов'язального 

кодексу 1933 р., Закону про «Австрійський цивільний кодекс, оприлюдненого 

Патентами від 29 листопада 1852 р. в краях Угорщини, Хорватії і Славонії, Сербії та 

Тімішоарський Банат», а також Першої, Другої та Третьої Новел до ЦКА. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається метою та 

завданнями дослідження і полягає у тому, що вперше в українській юридичній 

літературі здійснено історико-правове дослідження зобов’язального права за ЦКА 
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та його застосування у Галичині та інших західноукраїнських землях, що входили 

до складу різних держав у ХІХ - І пол. ХХ ст.  

У дисертації сформульовано такі науково-теоретичні положення, що мають 

наукову новизну: 

уперше: 

- в результаті історико-правового дослідження зобов’язального права за 

ЦКА та практики його застосування на західноукраїнських землях доведено 

належність цивільно-правової традиції цих земель до історичної 

центральноєвропейської системи приватного права з розмежуванням публічно-

правових і приватноправових інтересів, структурою цивільного права, 

заснованого на пандектній системі, рецепцією римського приватного права, 

формуванням міцної юридичної традиції; 

- з’ясовано роль ЦКА у розвитку цивільно-правової догматики на 

західноукраїнських землях, визначено, що право, яке виникало для кредитора 

називалося правом вимоги, а обов’язок, що виникав для боржника – боргом. В 

зобов’язальному правовідношенні кредитор мав право вимагати від конкретного, 

визначеного боржника певної поведінки, яка була предметом права вимоги. 

Поведінка могла бути: додатною або від’ємною; простою або складеною; 

подільною або неподільною; визначеною або невизначеною; можливою або 

неможливою; одноразовою або періодичною; додатковою поведінкою з огляду на 

існування головного зобов’язання; 

- розкрито роль перекладів офіційного німецькомовного тексту ЦКА, 

які серед іншого вивели кодекс поза орбіту національних конфліктів у 

Габсбурзькій імперії, а в подальшому в новостворених державах стали взірцем 

для наступних кодифікацій та основою формування національної правничої 

термінології; 

- обґрунтовано роль австрійського зобов’язального права за ЦКА та 

практики його застосування на західноукраїнських землях для розвитку 

української науки цивільного права, яка удосконалювала доктрину 

зобов’язального права на основі принципових положень римського права; 
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удосконалено: 

- застосування наукового підходу до системного аналізу української та 

зарубіжної історіографії, що дало можливість усебічно дослідити зобов’язальне 

право за ЦКА; 

- наукові знання про структуру зобов’язального права, зокрема, норми 

якого містилися в другому розділі другої частини (глави 17-27, 29-30) та главах 1-

3 третьої частини ЦКА; 

- історико-правові знання про новелізацію ЦКА, яка не змінила ані 

систематики, ані головних засад кодексу, а полягала в тому, що окремі статті ЦКА 

замінювалися іншими; 

- положення про застосування ЦКА в угорській частині Австрійської 

монархії протягом 1853-1861 рр., котрі підтверджують, що з моменту введення 

ЦКА відбулася уніфікація цивільного права на вказаній території; 

набули подальшого розвитку положення про те, що: 

- значна частина норм ЦКА на території Польщі була скасована з 

моменту введення в дію Польського Зобов'язального кодексу 1933 р. у 1934 р., а 

офіційне скасування ЦКА відбулося після уніфікації польського цивільного права 

в 1945-1946 рр.; 

- проекти 1924, 1932 та 1937 рр. цивільного кодексу Чехословаччини 

розглядалися як подальший розвиток ЦКА;  

- до 1916 р. в Угорщині було розроблено п’ять проектів цивільного 

кодексу, котрі частково також зазнали впливу ЦКА в редакції 1914-1916 рр., 

проте не були прийняті через початок І Світової війни. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

положення, узагальнення та висновки, викладені в дисертації, можуть бути 

використані: 

- у науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших наукових 

досліджень застосування ЦКА на західноукраїнських землях, а також історії 

цивільного права України; 
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- у навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін «Історія 

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

«історичної» частини окремих юридичних дисциплін та спецкурсів (цивільне 

право України, зобов’язальне право України, договірне право України, трудове 

право України). 

Апробація результатів дисертації. Головні положення та висновки 

дисертації обговорювалися на кафедрі історії держави, права та політико-

правових учень юридичного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, викладено у публікаціях, доповідях на наукових 

конференціях, зокрема на: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права» 

(Львів, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Нові завдання та 

напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (Львів, 2013 р.); ХХ звітній 

науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні» (Львів, 2014 р.), XXXIV Міжнародній історико-правовій 

конференції «Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки» 

(Тисмениця, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритетні 

напрями розвитку сучасної юридичної науки» (Харків, 2016 р.), ХХХІІІ звітній 

науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні» (Львів, 2017 р.); ХХХІV звітній науково-практичній 

конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» 

(Львів, 2018 р.).  

Публікації. Основні положення й висновки дисертаційної роботи 

викладено в п'яти статтях у виданнях, що визнані фаховими з юридичних наук в 

Україні, в т. ч. одна стаття, що опублікована в часописі, який включений до 

наукометричних баз BASE Білефельдського університету (ФРН), РИНЦ 

(Російська Федерація) та внесено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща). Опубліковано сім тез доповідей у 

матеріалах науково-практичних конференцій.  

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p4964,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p4964,3.html
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Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, які об’єднують 

15 підрозділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 368 

найменувань, та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 272 сторінок, з 

них – основний текст 205. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА  

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія та джерельна база дослідження 

 

Історико-правове дослідження зобов’язального права за ЦКА та практика його 

застосування на західноукраїнських землях ґрунтується на наукових працях 

українських і зарубіжних авторів, різних за своїм змістом, обсягом і оцінкою 

проблем. Історико-правову літературу, присвячену дослідженню зобов’язального 

права за ЦКА, можна класифікувати за хронологічним принципом на періоди: 

австрійський та австро-угорський (1811-1918 рр.), міжвоєнний (1918-1939 рр.), 

радянський (1917-1991 рр.) та сучасний період (після 1991 р.).  

Окрім хронологічного критерію, історико-правову літературу, яка є 

емпіричною базою історико-правового дослідження, можна класифікувати за місцем 

видання – на українську та зарубіжну; за напрямом дослідження – на історичну, 

історико-правову, джерелознавчу, біографічну тощо; за територіальними межами 

дослідження – на таку, що стосується Австрійської монархії, Австро-Угорської 

імперії загалом та таку, в якій розкрито правовий статус західноукраїнських земель; 

за предметною ознакою – на наукову літературу, в якій досліджується австрійське 

цивільне право та наукову літературу, в якій досліджується його важливий інститут - 

зобов’язальне право. Виклад історіографічної бази нашого дослідження 

здійснюється за хронологічним принципом.  

Віденський суддя, професор природного та римського права Ф. Цайллер 

здійснював дослідження австрійського цивільного права з позиції представника та 

голови Законотворчої комісії щодо створення ЦКА. Тому, в нашому дослідженні 

ми використовували програмну працю Ф. Цайллера щодо дослідження загальної 

частини австрійського цивільного права - перший коментар до ЦКА [363].  

Професор Львівського університету та громадський діяч О. Огоновський 

здійснив дослідження з історії та теорії австрійського приватного права, зокрема, 

сімейного, зобов‘язального й спадкового прав [119; 120; 121]. Вчений протягом 
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1886-1887 рр. був деканом юридичного факультету. О. Огоновський вважається 

одним із засновником української правничої школи у Львівському університеті та 

одним з найвидатніших цивілістів другої половини ХІХ ст. [77, с. 95].  

Професор Львівського університету Е. Тілль був одним із найвідоміших 

дослідників австрійського приватного права та головним редактором наукового 

журналу «Огляд права та адміністрації» (до 1892 р. називався «Перегляд судовий 

та адміністративний») [258]. Е. Тілль був творцем львівської школи приватного 

права, керівником кафедри австрійського приватного права, деканом юридичного 

факультету та заступником голови Кодифікаційної комісії Другої Речі 

Посполитої. Вчений написав фундаментальну шеститомну працю з австрійського 

цивільного права, значення якої вийшло далеко за межі Галичини. У третьому та 

четвертому томах вчений повноцінно розкрив австрійське зобов’язальне право 

[337; 338], а також Е. Тілль досліджував особливості застосування норм ЦКА на 

Галичині. Е. Тілль, розглядаючи поняття зобов’язання, його суб’єкти та об’єкти, 

тлумачив норми ЦКА щодо договорів та за аналогією підводив їх до зобов’язань 

загалом, не виділяючи в окремий розділ положення, що стосувалися договорів. 

Цікавим є те, що вчений положення про виконання зобов’язання розмістив серед 

підстав його припинення, а не виділяв окремо [337]. 

Ще до прийняття ЦКА на території Галичини та Буковини було запроваджено 

проект ЦКА, тобто АЦК 1797 р., при розробці якого науковим установам та вищим 

судовим інстанціям Австрійської імперії запропоновано було дати свої висновки на 

проект цього кодексу. Свої рецензії на АЦК 1797 р. надали також Апеляційний 

трибунал Східної Галичини та Шляхетський трибунал в Тарнові [335; 336]. 

Детально описав засідання та зауваження суддівських комісій Е. Тілль. Як 

зазначає вчений, найбільше зауважень торкалися питання відсутності у кодексі 

такого важливого для польської шляхти інституту як «pactum advitalitium» - 

договору, котрий укладався між чоловіком та жінкою про пожиттєве 

користування спільним майном одним із подружжя у випадку смерті іншого. Це 

зауваження було прийнято до уваги в наступних кодифікаційних працях, 
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внаслідок цього давній польський інститут знайшов своє відображення в 

австрійському законодавстві (§§ 1255-1258 ЦКА). 

Наша праця була б не повною без дослідження вже згаданої кодифікації 

приватного права в Австрійській імперії – АЦК 1797 р., котрий був першою в 

Європі кодифікацією широкого комплексу інститутів цивільного права. Автором 

АЦК 1797 р. був професор, знавець природного та римського права К. А. фон 

Мартіні. У нашому дослідженні, окрім оригінального німецькомовного, 

використано було також польськомовний, латиномовний та російськомовний 

переклад АЦК 1797 р. [32; 39; 40; 59; 60].  

З моменту вступу в законну силу ЦКА його почали перекладати на інші 

мови: на польську мову переклали ще в 1811 р., на латинську та чеську в 1812 р., 

на італійську в 1816 р. [175, с. 7; 219, с. 27]. На латинську мову кодекс переклав 

Й. Вініватер [209]. В наступних роках, особливо після Весни Народів, були видані 

переклади кодексу на угорську, хорватську, словенську, румунську, українську, 

французьку, англійську мови та на іврит. Серед перекладів ЦКА на польську мову 

на увагу заслуговують також праці Ф. Каспарека, М. Заторського [300] та ін.  

Варто відзначити, що в ЦКА безпосередньо не розкривалися поняття та 

властивості всіх правових явищ, в ньому не наводилися розмежувальні ознаки 

між ними. Тому науковці, досліджуючи зобов’язальне право, здійснювали його 

виклад таким чином, щоб читач зміг зрозуміти цілісну картину досліджуваного 

явища та використовувати норми ЦКА у правозастосуванні. Так, відомий 

представник львівської правничої школи І. Щенсни Чемеринський [331; 332; 333], 

Й. Бассехес та Й. Коркіс [165], професор, керівник кафедри римського права та 

декан юридичного факультету Ягеллонського університету С. Врублєвський [356; 

337] та професор В. Л. Яворський [239; 240] в своїх працях роз’яснювали норми 

ЦКА, не виходячи за межі обсягу його структури. Проте, це не применшує факту 

важливості їхніх праць в нашому дослідженні. В даному контексті важливе 

значення мають також дослідження львівського цивіліста Р. Льоншана де Бер’є 

[259; 260], С. Самолевіча [309] та ін.  
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У своїй праці «Зобов'язання» професор та ректор Ягеллонського 

університету Ф. Цолль (молодший) приділив незначну увагу дослідженню 

загальних положень про зобов’язання, однак детально розглянув договір як 

підставу його виникнення, його види, істотні умови та способи його укладення. 

При розгляді змісту зобов’язальних правовідносин Ф. Цолль досліджував 

суб’єктивну сторону зобов’язань (спільні зобов’язання та інтерцесія) та 

об’єктивну сторону зобов’язань (поведінку зобов’язаної особи, її види, способи 

вияву волі), виконання зобов’язань. Після цього, дослідник розглянув питання 

зміни та припинення зобов’язальних правовідносин, а також окремі види 

договорів та позадоговірних правовідносин. Останні два об’єднані в особливу 

частину науки про зобов’язання. Варто зазначити, що вчений зараховував до 

зобов’язального права положення про позовну давність, оскільки її сплив був 

підставою припинення зобов’язань [364; 365].  

Протягом ІІ пол. ХІХ ст. в австрійському цивільному праві відбулись 

суттєві зміни. Було ліквідовано цеховий устрій. Науково-технічний прогрес 

сприяв виникненню нових суспільних відносин. З’явилося транспортне 

законодавство, розвинулося трудове та ін. Незворотнім було внесення змін до 

ЦКА, що відбулося у 1914, 1915 та 1916 рр., що було заслугою професора 

Віденського університету Й. Унгера [343]. Праці Й. Унгера багато в чому сприяли 

формуванню ідеї порівняльної цивілістики в межах германської родини цивільного 

права та оновленню австрійської доктрини цивільного права. Програмною у цьому 

сенсі була його праця «Система австрійського загального приватного права», 

присвячена загальній частині цивільного права. З тих пір усі австрійські підручники 

цивільного права мали детально розроблену загальну частину, у якій за традицією 

німецької пандектистики надавалося загальне вчення про джерела, осіб, речі, 

договори тощо [342].  

Вагомі напрацювання щодо дослідження австрійського приватного права 

здійснив український правознавець, громадсько-політичний діяч, дійсний член 

НТШ, академік ВАНУ С. Дністрянський. Авторитетного вченого обрано було 

головою підкомісії Австрійського парламенту в 1917 р. щодо опрацювання Новел 
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до ЦКА від 1914-1916 рр. [77]. На початку ХХ ст. С. Днісрянський видав 

україномовну наукову працю, в якій у трьох томах досліджував австрійське 

зобов’язальне право [85; 86; 87]. Серед вагомих внесків в дослідженні 

австрійського права був цілісний переклад ЦКА на українську мову разом із низкою 

австрійських законів у галузі приватного права. С. Дністрянський в своїх працях 

наголошував на тому, що ЦКА використовувався в Західноукраїнській Народній 

Республіці як офіційний кодекс права [33].  

Написання даного дослідження було б не повним без вивчення і аналізу 

рецепції ЦКА в країнах Центрально-Східної Європи, зокрема, в Польщі, Угорщині 

та Чехословаччині з огляду на перебування українських земель в складі Другої Речі 

Посполитої, Угорської імперії та Чехословаччини упродовж досліджуваного нами 

періоду. Вивчаючи рецепцію ЦКА при уніфікації та кодифікації права в Другій Речі 

Посполитій використовувались праці професора Л. Гурніцкого [213; 214], С. 

Гродзіского [218] та ін.  

Сучасний дослідник цього питання професор Ягеллонського університету 

Д. Малець, аналізуючи діяльність Кодифікаційної Комісії протягом 1919-1939 рр. 

вказує, що ЦКА не був єдиним джерелом права, більше того враховувався в 

комплексі з іншими законодавчими актами [268]. Найбільшим досягненням 

Кодифікаційної Комісії в галузі цивільного права був Польський Зобов’язальний 

кодекс 1933 р., котрий з моменту вступу в законну силу в 1934 р. скасував значну 

частину норм ЦКА. З цього ж питання висловився й авторитетний фахівець з історії 

держави та права Габсбурзької монархії професор Ягеллонського університету А. 

Дзядзьо у своїй праці «Загальний цивільний кодекс для всіх німецьких спадкових 

земель Австрійської імперії в Польщі» (автор розшифрував ABGB), вказавши, що 

Польський Зобов’язальний кодекс 1933 р. був виконаний на високому 

легістичному рівні. Зникла вся казуїстика, приклади якої можна було зустріти в 

ЦКА. Автори замінили давню, традиційну, індивідуалістичну свободу укладення 

контракту суспільно допустимою свободою. Польський Зобов’язальний кодекс 

1933 р. містив загальну ідею заборони зловживання правом [200; 201].  
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Польський історик права Варшавського університету професор К. Суйка-

Зелінська у своїх працях розкриває передумови прийняття, структуру, основні 

положення найбільших кодифікацій цивільного права в Європі ХІХ ст.: французької, 

німецької, швейцарської, австрійської. Науковець вказала, що кодекс поширював 

свою дію від Вісли та північних схилів Карпат до Адріатичного моря, від Альп до 

Балкан [321; 322].  

Вирішенню науково-дослідних завдань дисертації щодо дослідження рецепції 

ЦКА в Угорщині упродовж 1852-1918 рр. значною мірою допомогли праці                

І. Кайтара [242], Г. Хамзи [226], К. Гончі [210; 211], М. Хомокі Наги [236], Ф. Мадла 

[267], Я. Зліншки [361; 362], К. Путца [301] та ін. Науковці в загальному 

наголошували на тому, що ЦКА діяв на території Угорщини з 1853 р. до 1861 р. У 

1860 р. були прийняті Жовтневі дипломи та відбулася Судова конференція, на 

підставі рішень котрої у 1861 р. було істотно обмежено та модифіковано норми 

ЦКА. 

Особливе місце займає праця професора К. Нешвара. Вчений відзначає, що 

ЦКА вводився в дію з 1852 р. в Угорщині та з 1853 р. в Трансільванії в повному 

об’ємі. Проте, ЦКА враховував правові особливості цих країв [279; 280; 281], 

передусім це стосувалося окремих положень сімейного та спадкового права (зокрема 

успадкування майна духовенства та «регулювання відносин невід'ємності 

дворянських землеволодінь (авіцітету)1»).  

Важливе місце в дослідженні рецепції ЦКА в Чехословаччині займають праці 

В. Кнаппа [246], В. Шуберта [316; 317; 318], Е. Вайса [348; 349], Х. Шляпніцкого 

[320; 321], Е. Свободи [326], С. Дністрянського [192; 193; 194; 195; 196], який у 

міжвоєнний період працював в Українському Вільному Університеті у Празі. 

В праці, присвяченій 200-літньому Ювілею функціонування ЦКА, розміщена 

стаття В. Шуберта, Д. Покорної, Д. Фіали, Х.-К. Краси, в якій зазначається, що 

австрійське цивільне право мало безпосередній вплив на кодифікацію права в 

Чехословаччині в міжвоєнний період. В нашому дослідженні дана праця 

                                                           
1 Стародавнє право невідчужуваності родового імені в Угорщині.  
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використовувалася з метою дослідження змісту проектів цивільного кодексу 

Чехословаччини в міжвоєнний період [318].  

Дослідженню АЦК 1797 р. приділяє багато уваги авторитетний австрійський 

вчений, декан юридичного факультету Віденського університету, директор 

Інституту правової та конституційної історії В. Браунедер. Професор розкриває у 

своїх працях питання передумов прийняття, введення в дію, структури та основних 

положень АЦК 1797 р. Науковець спростовував твердження, що АЦК 1797 р. був 

введений в дію на території Галичини та Буковини з метою його апробації перед 

поширенням на територію всієї Габсбурзької монархії [172; 173; 174]. В. Браунедер 

розкриває також питання станової нейтральності ЦКА, загальності, правотворчої 

техніки, співвідношення ЦКА з місцевим правом та звичаями, посилань та 

доповнень до ЦКА [178].  

Історико-правове дослідження не може обійтися без праць загального 

характеру, таких як дослідження французького вченого Р. Леже щодо порівняльно-

правового аналізу основних цивільних кодифікацій Європи нового часу: 

французької, німецької, австрійської, швейцарської [107]; дослідження професора 

історії права Ягеллонського університету С. Плаза [297; 298]. 

Отже, історико-правові дослідження закордонних вчених мають важливе 

значення з огляду на зібраний і опрацьований фактичний матеріал. Сучасна іноземна 

література дала нам можливість поглянути на проблемні питання з іншої сторони.  

Після здобуття Україною незалежності науковці все більше приділяли увагу 

дослідженню австрійського цивільного права. На особливу увагу заслуговують праці 

вчених Львівського національного університету імені Івана Франка. Базовими в 

нашому дослідженні є праці видатного українського вченого-правознавця, 

засновника львівської історико-правової школи професора В. Кульчицького [104]. У 

процесі своєї наукової діяльності з 1950 р. він підготував та опублікував понад 500 

наукових та науково-популярних праць, у багатьох з яких досліджувалися також 

питання, пов’язані із поширенням австрійського права на територію анексованої у 

1772 р. Галичини. В. Кульчицький у своїх працях фрагментарно охарактеризував 

австрійські цивільні кодекси кінця XVIII – початку ХІХ ст. та проаналізував 
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питання, пов’язані з їх застосуванням на території Галичини, зазначивши, що у 

ХVІІІ-ХІХ ст. Галичина була своєрідним законодавчим полігоном, місцем 

випробування нових австрійських кодексів, чинність яких відтак поширювалася й на 

інші австрійські провінції. Значна кількість матеріалу, необхідного для 

комплексного дослідження даної проблеми, подана професором В. Кульчицьким 

також в його праці, написаній у співавторстві з І. Левицькою, в котрій 

розкриваються питання структури та джерел ЦКА [105].  

Ґрунтовне висвітлення питання, пов’язаного із австрійським цивільним 

правом, неможливо уявити без аналізу історико-правових досліджень сучасного 

авторитетного українського вченого-правознавця, професора Б. Тищика. Серед його 

наукових і навчальних праць чільне місце займають дослідження питань, пов’язаних 

з приєднанням Галичини до складу Австрії і Австро-Угорщини, системою 

австрійських органів влади та крайового управління в Галичині, поширенням дії 

австрійського права на її території. До сфери наукового зацікавлення дослідника 

належить, серед іншого, також аналіз національних, соціально-економічних та 

правових змін, що відбулись у Галичині після її входження до складу Австрійської 

імперії. Ця проблематика висвітлюється у праці науковця «Історія держави і права 

Австрії та Австро-Угорщини (Х ст. - 1918 р.)», в якій він аналізує, зокрема, і 

кодифікацію цивільного законодавства, що відбувалась у ХVІІІ-ХІХ ст. в 

Австрійській та Австро-Угорській імперії. Значний емпіричний матеріал, котрий 

було використано у дослідженні є праці вченого щодо дослідження історії держави 

та права Польщі й Західноукраїнської Народної Республіки [130; 131; 132; 133].  

В процесі дослідження історії перебування Галичини у складі Австрії та 

Австро-Угорщини та застосування на її території австрійського цивільного права 

варто звернути увагу на праці професора І. Бойка [72; 73; 74], в т. ч у співпраці із 

Б. Тищиком [134; 135]. Вчений на рівні ґрунтовного навчального посібника 

проаналізував деякі питання, пов’язані із застосуванням на західноукраїнських 

землях цивільних кодексів у складі Австрійської та Австро-Угорської монархії.        

І. Бойко став автором статті «Австрійське загальне цивільне уложення 1811» до 
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«Великої Української юридичної енциклопедії» [71]. До цієї когорти львівських 

вчених відносяться також праці правознавця І. Терлюка [129].  

Деякі аспекти застосування зобов’язального права за АЦК 1797 р. висвітлила 

О. Блажівська [67; 69]. В своїх працях вона вказала, що у АЦК 1797 р. за підставою 

виникнення розрізняли дозволені (договір) та недозволені (з вини) зобов’язання.     

О. Блажівська відзначала, що з прийняттям АЦК 1797 р. вперше в правовий обіг 

ввели категорію «нікчемний договір». Науковець вказує, що в АЦК 1797 р. вперше 

з’являється таке поняття, як «квазіделікти», тобто заподіяння шкоди, 

відповідальність за яку покладалася на осіб з особливим становищем. Тому, в 

нашому дослідженні праці О. Блажівської були основою для розуміння норм про 

зобов'язання в АЦК 1797 р. Також використали працю О. Блажівської у 

співавторстві зі професором Р. Стефанчуком, в якій провели порівняння АЦК 1797 р. 

та ЦК України зазначаючи, що положення ст. 4 АЦК 1797 р., відповідно до якої 

визнається розподіл прав на природні та соціальні, також на сьогодні відображено 

у поділі особистих немайнових прав на ті, що забезпечують природне існування 

та соціальне буття [66].  

Серед сучасних досліджень ЦКА вагоме місце займають праці Н. Панича 

[122]. Автор аналізував історію кодифікації австрійського приватного права, 

зокрема прийняття Терезіанського та Йозефінського кодексів, АЦК 1797 р. та 

ЦКА, а також здійснив їхню загальну характеристику. 

Важливими для нашого дослідження також стали напрацювання Х. Моряк-

Протопопової [114] про державний лад та право Австро-Угорщини; А. Гужви про 

рецепцію римського права у Цивільному кодексі Східної Галичини [83; 84].  

Під час проведення дисертаційного дослідження було ґрунтовно 

проаналізовано праці відомого українського вченого-правознавця, професора 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича М. Никифорака 

[116; 117; 118]. Вчений-правознавець активно цікавиться питаннями правового 

статусу Буковини у складі Австрійської та Австро-Угорської монархії, правового 

регулювання цивільних відносин на території Буковини. Результати його наукових 

досліджень знайшли своє втілення у монографіях, статтях, доповідях на 
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конференціях, в тому числі й іноземною мовою. Вчений комплексно 

охарактеризував приєднання Буковини до складу Австрійської імперії та 

проаналізував передумови прийняття ЦКА і питання, пов’язані з його 

застосуванням.  

Наше дослідження також охоплює питання застосування та рецепції ЦКА та 

території Румунії упродовж ХІХ ст. – І пол. ХХ ст. Праці Ю. Цюп [368], Е. Данцю 

[186], І. Ротару [308] були використані при дослідженні рецепції ЦКА при 

кодифікації права Молдови та Валахії, що знайшло своє вираження в «Кодексі 

Калімаха» та Карагайському законнику 1818-1865 рр. В більшому обсязі були 

використані дослідження застосування австрійського цивільного законодавства на 

території Буковини у міжвоєнний період доцента кафедри європейського права та 

порівняльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича І. Ж. Торончука [137; 138]. В деяких аспектах дослідження 

застосування австрійського цивільного законодавства на території Румунії 

здійснює М. Сирко в межах дослідження Цивільного кодексу Франції [125].  

ЦКА розглядається у контексті дослідження приватного права Європи 

видатними українськими науковцями професорами Є. Харитоновим та                    

О. Харитоновою. В межах порівняння найбільших кодифікацій Європи, науковці 

досліджували питання прогресивності ЦКА [144; 146; 147]. Є. Харитонов та 

О. Харитонова відзначають, що ЦКА можна оцінити як один з найважливіших 

документів в історії європейського цивільного права довоєнного періоду. 

Професор Є. Харитонов відносить ЦКА, поряд із французькою та швейцарською 

кодифікацією, до кодексів «пасіонарного» типу, котрі є типом моделі, що 

відкриває широкий простір для подолання і навіть заповнення суддями прогалин 

у законі. ЦК України 2003 р., котрий вчений також відносить до цієї категорії, 

увібрав в себе кращий досвід створення перших «пасіонарних» кодексів та навіть 

більш пізніх надбань цивілістичної думки [145]. 

В різних аспектах ЦКА досліджували також львівські правознавці 

юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка Г. Заболотна [93] в межах дослідження сервітутів за ЦКА; М. Миньо [112; 
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113] в межах дослідження договору оренди (найму) за ЦКА; Х. Думич в 

дослідженні кодифікації цивільного-процесуального права в Австрійській та 

Австро-Угорській імперіях [90] та ін. 

Отже, аналіз української та зарубіжної наукової літератури доводить, що в 

українській науці історії держави і права наявні дослідження ЦКА мають загальний 

характер, а дослідження зобов’язального права ЦКА та його дії на 

західноукраїнських землях до цього часу спеціально не було здійснено і вивчається 

вперше.  

Джерельну базу проведеного дисертаційного дослідження можемо поділити на 

декілька окремих груп: архівні матеріали (документи Центрального державного 

історичного архіву України у м. Львові), опубліковані документи (кодекси, 

законодавчі акти) та преса (зокрема, «Газета судова варшавська»). 

«Газета судова варшавська» була заснована в 1873 р. і видавалася щотижня. Її 

керівниками були Г. Коніц, Я. Літавва, К. Лютостанський, Ш. Рундштайн та             

С. Поснер. На весні 1904 р. в Відні Й. Унгер опублікував свою заяву «Перегляд 

загального цивільного кодексу», а вже з листопада того ж року С. Поснер видавав 

окремі номери, які складали серія «Ревізія кодексу цивільного австрійського» 

[299]. Перший фрагмент був розміщений в номері 47 Газети від 6-19 листопада 

1904 р., а наступні статті виходили в подальших 14 номерах, останнім був номер 

дев’ять від 19 лютого-4 березня 1905 р.  

Велику частину у нашому дослідженні займають документальні джерела, 

зокрема: Патент про опублікування ЦКА; ЦКА [37; 57; 58]; Австрійський цивільний 

кодекс 1797 р. для Західної Галичини (Австрійський цивільний кодекс 1797 р. для 

Східної Галичини) [38; 39; 40; 60; 61]; Перша Новела до ЦКА від 12.10.1914 р. [50], 

Друга Новела від 22.07.1915 р. [51] і Третя Новела від 09.03.1916 р. [52]; 

Польський Зобов’язальний кодекс від 27.10.1933 р. [56]; Закон Західноукраїнської 

Народної Республіки від 21.11.1918 р. «Про тимчасову організацію судів і судової 

влади». З метою здійснення загального порівняльного аналізу використано окремі 

положення чинного ЦК України [36]. 



    

     
      

24 

Під час підготовки дисертації проаналізовано і використано опубліковані 

матеріали тих судових справ, які розглядались у судах Галичини. Ці документи 

отримані з ЦДІА України, м. Львів. У ході дослідження цієї теми проаналізовано 

справи у фондах: ф. 149 (Шляхетський суд міста Львова), ф. 150 (Вищий крайовий 

суд у Львові), ф. 152 (Крайовий суд у Львові), Ф. 146 (Галицьке намісництво). 

Хронологічно опрацьовані справи охоплюють період ХІХ – поч. ХХ ст. Матеріал 

використаних архівів охоплюють справи про майнові суперечки, сплату 

заборгованості, невиплату заробітної плати, земельні спори та ін. 

Отже, різноманітність бази, її ґрунтовність і достовірність дали можливість 

всебічно дослідити в історико-правовому аспекті обрану тему дослідження та 

доповнити її архівними матеріалами. 

 

1.2. Методологічні основи дослідження 

 

Підґрунтям дослідження зобов’язального права за ЦКА у Галичині та на 

інших західноукраїнських землях є методологічні можливості історико-правової 

науки. Це передбачає оптимальний баланс традиційних і сучасних принципів, 

підходів, методів, прийомів та засобів дослідження. Оскільки ЦКА був не лише 

суспільно-правовим, але й складним соціокультурним явищем, важливо не тільки 

брати до уваги класичну юридичну методологію, а й доповнювати її елементами 

методологічного апарату історичної, філософської, етнографічної та інших наук. 

Тож докладніше розглянемо методологічну основу нашого дослідження. 

Серед різних напрямків дослідження історичного процесу важливе місце 

займає історико-правовий, який об’єднує риси історичного і правового. У зв’язку 

з тим, що історико-правове дослідження ґрунтується на знаннях минулого, 

істотною його особливістю є розуміння історії як неперервного зв’язку минулого 

з сучасним. Методологія пізнання історико-правових явищ полягає у визначенні 

загальноприйнятих в історико-правовій науці підходів до дослідження 

конкретних державно-правових явищ, подій чи процесів. Згідно з її основними 

положеннями методом є певна послідовність дій, прийомів, операцій, виконання 
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яких необхідне для досягнення заздалегідь поставленої мети, наприклад, для 

отримання нових знань або уточнення вже існуючих уявлень про ті чи інші події. 

Науковий метод можна визначити і як сукупність принципів, вимог і норм, 

правил і процедур, знарядь та інструментів, які забезпечують взаємодію суб’єкта з 

об’єктом, що пізнається з метою вирішення поставлених дослідницьких завдань 

[97, c. 6-7]. Методологія дослідження покликана класифікувати державно-правові 

явища, які піддаються дослідженню, виділити в них найсуттєвіші риси, 

особливості. Завдання методології полягає у виявленні і розмежуванні у 

дослідженні загального, особливого і конкретного. Історико-правові явища – це 

конкретні державно-правові події, процеси, які відображають зовнішні аспекти 

об’єктивної соціальної дійсності [92, c. 27-28]. 

Історико-правове дослідження зобов’язального права за ЦКА на 

західноукраїнських землях повинно ґрунтуватись на трьох класичних 

методологічних рівнях: емпіричному, теоретичному і практичному [94, c. 135-137].  

Емпіричний рівень передбачає безпосередній контакт дослідника з історичною 

реальністю шляхом аналізу першоджерел - опублікованих і неопублікованих [139, с. 

431]. На цьому рівні автор ознайомилася з наявною історико-правовою літературою, 

в якій досліджується застосування зобов’язального права за ЦКА на українських 

землях, а також проаналізувала наявний з досліджуваного питання емпіричний 

матеріал - тексти австрійських законодавчих актів (законів, імператорських 

патентів), рішень судів у цивільних справах, архівні джерела.  

Зібравши відповідні дані через аналіз документального матеріалу, переходимо 

до нового рівня - теоретичного. Тут стоять важливі завдання: систематизувати 

матеріал за напрямами історико-правового дослідження, подати інтерпретацію 

фактів, зіставити власні думки з уже висловленими іншими авторами, сформувати 

гіпотези й обґрунтувати їх відповідно до принципів об’єктивності, історизму, 

системності [140].  

На практичному рівні, узагальнивши положення правового досвіду, потрібно 

запропонувати способи використання історико-правового досвіду для вирішення 

сучасних державно-правових проблем. Так, досвід кодифікації цивільного 



    

     
      

26 

законодавства в Австрійській та Австро-Угорській монархії наприкінці XVIII-

початку ХІХ ст. довів, що її ефективність залежить від того, чи відповідає рівню 

соціально-економічного, політичного, культурного розвитку суспільства, чи 

враховано недоліки і прогалини правового регулювання тощо. В даному випадку, 

досвід корисним буде для європейського законодавця при уніфікації та кодифікації 

зобов’язального права чи цивільного права Європейського Союзу в цілому, адже 

ЦКА є прикладом найкращої європейської традиції кодифікації цивільного права.  

До основних принципів, на яких базується методологія цієї праці, належать 

принципи всебічності та об’єктивності, за допомогою яких історико-правове явище 

вивчено з урахуванням різних точок зору та у взаємозв’язку з іншими історико-

правовими явищами. Основною метою було з’ясування об’єктивної істини та пошук 

справедливості.  

Для ефективного та якісного дослідження дотримано також принципів 

комплексності та послідовності. Усі дослідницькі методи застосовано у комплексі 

кожного з досліджуваних історико-правових явищ, дотримуючись певного науково-

обґрунтованого порядку з урахуванням їхньої правової природи.  

Базовими для застосування методів історико-правових досліджень є принципи 

аналітичності та критичності. При застосуванні методів дослідження автор критично 

ставилась до різних історико-правових явищ та інститутів, здійснила їхній 

багатосторонній аналіз. Усі твердження чи факти не розглядались як безсумнівні, 

неспростовні чи догматичні, усі фактичні дані піддано критичному аналізу на 

підставі дослідження австрійського зобов’язального права. Зокрема, аналізуючи 

різні позиції науковців автор дійшла висновку, що поруку відносили до підстав 

зміни зобов'язання, при цьому ЦКА не виділяв окремо способів забезпечення 

виконання зобов'язань. Під час аналізу історико-правових явищ, автор намагалася 

виокремити проблемні моменти, ставити запитання та знаходити в них відповіді, 

використовуючи відповідні методи наукового пізнання.  

Важливе значення в історико-правовому дослідженні має вибір підходу до 

періодизації історії держави і права України. У висвітленні питань виникнення та 

розвитку держави і права у сучасній українській та закордонній історико-правовій 
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літературі простежується боротьба двох основних підходів: формаційного, що 

базується на марксистській періодизації історичного процесу (первісно-громадський 

устрій, рабовласницький лад, феодалізм, капіталізм, комунізм), і цивілізаційного, 

який виходить з аналізу не лише, безумовно, важливих об’єктивних виробничих 

зв’язків, а й суб’єктивних. Оскільки об’єктивні історичні процеси значною мірою 

опосередковуються особистістю, за цивілізаційного підходу на перше місце 

ставиться людина [129]. Визначаючи слушність такого підходу, в роботі визначено, 

що для об’єктивного висвітлення державно-правових реалій прийняття ЦКА, ці два 

методи об’єднані.  

Вибраний у цій роботі цивілізаційний підхід забезпечує важливу 

методологічну установку, яка слугує основою побудови загальної теорії (філософії 

історії) еволюції права і держави, а саме – врахування загального (всесвітньо-

історичного) і особливого (цивілізаційного) в їхньому розвитку. На відміну від 

формаційного підходу, для якого характерною є соціально-економічна причинність 

розвитку суспільства та держави, для цивілізаційного підходу характерним є ширше 

бачення причин їх розвитку: акцентується увага на факторах (культура, свобода 

особистості, техніка тощо), пов’язаних з діяльністю суб’єкта історичного процесу, 

його свободою, інтелектуальною діяльністю [141, с. 230]. У дисертаційному 

дослідженні зроблено спробу реалізувати цю методологічну установку, акцентуючи 

увагу на загальних засадах кодифікації цивільного законодавства в Австрійській 

імперії, яка відбувалася у ІІ пол. ХVІІІ - поч. ХІХ ст., а також внесення змін до ЦКА 

у 1914-1916 рр., і специфіці застосування ЦКА на території Галичини та інших 

західноукраїнських землях для виявлення зовнішніх і внутрішніх чинників, що 

впливали на цей процес.  

Загалом, методологічну базу даного дисертаційного дослідження становлять 

філософські, загальнонаукові, спеціально-юридичні та логічні методи дослідження. 

За рівнем наукового пошуку використані методи історико-правового пізнання можна 

розділити на філософські, загальнонаукові та спеціально-наукові [155, с. 29].  

З-поміж філософських методів (концептуальних підходів) у дослідженні 

перевагу було надано діалектичному підходу. Діалектичний підхід дав змогу 
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простежити динаміку змін в австрійському цивільному законодавстві в період 1797-

1810 рр. та 1811-1916 рр. виявити їх суспільно-правові детермінанти, розкрити 

спільні та відмінні риси діючих у цей період цивільних кодексів та новел до ЦКА. 

Окрім цього, даний метод також дав змогу простежити динаміку змін в цивільному 

законодавстві різних держав Центрально-Східної Європи, до складу яких входили 

західноукраїнські землі, у період 1916-1939 рр.  

Серед загальнонаукових методів в дослідженні застосовано історичний, 

системний, герменевтичний та соціологічний. Історичний метод було використано 

для визначення тенденцій розвитку відплатних договорів про працю, договорів 

замовлення, договорів найму, трудового договору, видавничого договору та ін. 

протягом ХІХ ст. Системний метод дав змогу проаналізувати систему загальної та 

особливої частини зобов’язального права за ЦКА. 

Герменевтичний метод використано для тлумачення опублікованих 

документів і неопублікованих джерел архівних фондів, які розкривають особливості 

застосування норм зобов’язального права за ЦКА на західноукраїнських землях. 

Спеціально-науковими методами дослідження є порівняльно-правовий, 

історико-правовий, формально-догматичний, герменевтико-правовий та 

соціологічно-правовий. Серед згаданих методів значної уваги заслуговує 

порівняльно-правовий метод, адже за його допомогою було здійснено порівняльний 

аналіз норм зобов’язального права АЦК 1797 р. й ЦКА. За допомогою цього методу 

було здійснено порівняння застосування норм ЦКА на українських землях, що 

входили до складу Польщі, Угорщини, Чехословаччини та Румунії. Також за 

допомогою порівняльно-правового методу здійснювалося порівняння найбільших 

кодифікацій цивільного права Європи в ХІХ ст. – французької, німецької, 

швейцарської, австрійської. Герменевтико-правовий метод дав змогу тлумачити 

текст норм АЦК 1797 р. та ЦКА. Соціологічно-правовий метод використано для 

детальнішого аналізу практики застосування норм ЦКА, зокрема, норм 

зобов’язального права. Формулювання й переосмислення основних понять цього 

дослідження (зобов’язання, договір, шкода, делікт, ризиковий договір, квазіделікт 

тощо) відбувалось на основі формально-догматичного методу.  
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На значну увагу заслуговує історико-правовий метод, який бачиться головним, 

оскільки його застосування відбувалося на кожному етапі дослідження, зокрема, у 

виявленні причинно-наслідкових зв’язків під час кодифікації австрійського 

цивільного права, аналізі зобов’язального права за ЦКА тощо. Він дав змогу 

виокремити із сукупності історичних фактів елементи правової дійсності, 

відстежити взаємозв’язок між ними і спроектувати одержану модель на тогочасне 

суспільне життя [65]. Історико-правовий метод використано з метою відображення 

процесу кодифікації цивільного законодавства в Австрії та Австро-Угорщині, 

прийняття та застосування ЦКА в конкретних історичних умовах. 

Історико-правовий метод структурно наповнений комплексом дослідницьких 

прийомів, основними з яких є хронологічний, генетичний і моделювання [99]. За 

допомогою хронологічного прийому виділено й обґрунтовано період, впродовж 

якого на західноукраїнських землях застосовувався ЦКА 1811-1939 рр. та АЦК 1797 

р. в період 1797-1811 рр. 

Генетичний прийом було використано для дослідження питання передумов 

для кодифікації цивільного законодавства в Австрійській імперії, а також розвитку 

договірних зобов'язань й зобов'язань з відшкодування шкоди в австрійському 

цивільному законодавстві упродовж ХІХ ст. для більш детального та об’єктивного 

висвітлення теми дисертаційного дослідження.  

Прийом моделювання дав змогу відтворити історико-правову дійсність у 

деталях. Наявний емпіричний матеріал, норми АЦК 1797 р. та ЦКА дали можливість 

змоделювати правове становище сторін у зобов’язальних правовідносинах. 

У дослідженні було застосовано і загальнологічні методи. Це, насамперед, 

аналіз, синтез, аналогія, дедукція, індукція тощо. Поняття й категорії виступають 

засобами дослідження зобов’язального права за ЦКА. Їх можна поділити на загальні 

(характерні для широкого кола історико-правових праць) та спеціальні (властиві, 

насамперед, цьому дослідженню). Загальними елементами понятійно-

категоріального апарату є поняття зобов’язання, шкоди, договору, освіченого 

абсолютизму, Галичини, Австрійської імперії, Австро-Угорської монархії тощо. 

Спеціальними поняттями виступають ризикові договори, ведення чужих справ без 
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доручення, використання речі на користь іншої особи, безпідставне збагачення 

тощо. 

Метод тлумачення правових приписів допоміг з’ясувати зміст і правову 

природу зафіксованих у писемних джерелах правових норм. Ми проаналізували 

характерну для австрійського цивільного права офіційну термінологію.  

Отже, на основі комплексу методологічних інструментів дослідження, 

розроблених сучасною юридичною наукою, можна по-новому розглянути 

зобов’язальне право за ЦКА та його застосування у Галичині та на інших 

західноукраїнських землях упродовж 1811-1939 років. 
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Висновки до розділу 1 

Незважаючи на наявні наукові праці, присвячені дослідженню австрійського 

цивільного законодавства кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., в українській історико-

правовій літературі комплексного дослідження зобов’язального права за ЦКА на 

сьогоднішній день практично немає. Також у працях деяких українських вчених-

правознавців були проаналізовані лише окремі питання, пов’язані із передумовами 

прийняття, загальною характеристикою структури й джерел АЦК 1797 р. та ЦКА.  

Необхідно зазначити, що австрійські, польські й деякі українські вчені більш 

ґрунтовно аналізували ЦКА, висвітлюючи питання впливу римського права на 

кодифікацію австрійського цивільного права, а також дослідили загальну 

характеристику зобов’язального права АЦК 1797 р. та зобов’язального права як 

важливого інституту ЦКА. Проте, дослідження застосування положень 

зобов’язального права ЦКА у Галичині та на інших західноукраїнських землях 

здійснено не було.  

В нашому дослідженні історіографію дослідження ми систематизували на 

періоди: 1) австрійський та австро-угорський (1811–1918 рр.); 2) міжвоєнний (1918-

1939 рр.); 3) радянський (1917-1991 рр.); 4) сучасний період (після 1991 р.). 

Джерельна база представлена такими блоками: 1) законодавчі акти; 2) архівні 

матеріали. Більшість опрацьованих архівних матеріалів складають рішення у 

цивільних справах судів Галичини.  

Враховуючи відсутність спеціального історико-правового дослідження 

зобов’язального права ЦКА на українських землях упродовж 1811-1939 рр., а також 

необхідність удосконалення сучасного цивільного законодавства України, 

приведення його у відповідність до європейських стандартів, зумовили актуальність 

і вибір даної теми. Використання зазначених наукових праць, статистичних даних і 

архівних матеріалів, значна кількість яких вперше вводиться у науковий обіг, 

дозволило сформувати належну джерельну базу для аналізу, узагальнення та оцінки 

зобов’язального права за ЦКА та практики його застосування на західноукраїнських 

землях.  
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РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО 

КОДЕКСУ АВСТРІЇ 1811 РОКУ 

 

2.1. Соціально-політичні та економічні передумови кодифікації 

австрійського цивільного права наприкінці ХVIII ст. – початку ХІХ ст. 

 

Відомими історичними фактами є те, що внаслідок першого (1772 р.) і 

третього (1795 р.) поділів Речі Посполитої та згідно з Константинопольською 

австро-турецькою конвенцією (1775 р.) до багатонаціональної Австрійської 

імперії відійшла територія Руського воєводства (без Хелмської землі) та майже 

вся Буковина (без Хотинської землі) [118, с. 38]. Під владою цієї імперії в складі 

Угорського королівства ще з 1526 р. перебувало Закарпаття. Галичину разом з 

частиною польських земель було виділено в окремий коронний край – 

королівство Галіції та Лодомерії з Великим князівством Краківським і 

князівствами Освенціма і Затору з центром у Львові, до складу якого увійшли 

українські етнічні землі Галичини (Східна Галичина) та південна частина Польщі 

з Краковом (Західна Галичина). Умовною межею між українською та польською 

частинами Галичини стала річка Сян [155, с. 33]. У 1786 р. на правах окремого 

округу до Галичини була приєднана Буковина з центром у Чернівцях. У 1795-1809 

рр. також була приєднана Холмщина. Закарпаття перебувало у складі 

Пожонського (Братиславського) намісництва [131, с. 659]. Остаточно статус 

Галичини як частини Австрійської імперії закріпив договір від 1815 р. [64, с. 6-7]. 

Виправдовуючи захоплення українських земель, австрійська влада як аргумент 

посилалася на історичні права, які нібито випливали з факту перебування цієї 

території в минулому в складі володінь, успадкованих австрійською короною [95, 

c. 201; 93, с. 236].  

У XVIII-XIX ст. в Австрії було проведено цілу низку робіт із кодифікації 

цивільного, кримінального, цивільно-процесуального, кримінально-

процесуального та інших галузей права. Важливу роль у цій діяльності відіграла 

імператриця Марія-Терезія та її син імператор Йосиф ІІ, котрі проводили реформи 



    

     
      

33 

у різних галузях суспільного життя [179, с. 1]. У історичній та юридичній 

літературі вони отримали назву Терезіанські та Йозефінські реформи. Першою 

спробою кодифікації став «Терезіанський кодекс» 1766 р. [230, с. 127]. 

У період з 1753 р. до 1797 р. розробкою проекту нового цивільного кодексу 

займалися три комісії: Компіляційна комісія, Ревізійна комісія та Законотворча 

комісія [172, с. 208; 134, с. 345]. В 1786 р. виданий був під іменем цісаря 

Йосифа ІІ «Йозефінський кодекс» [230, с. 142; 229, 260, c. 6; 250, c. 263, 280; 172, 

c. 214]. Кодекс складався тільки з однієї частини, яка вміщувала загальні 

положення цивільного права та сімейне право, передбачалося прийняття другої та 

третьої частин кодексу, котрі вже були розроблені [128, с. 29-30; 93, с. 237]. 

Проте, раптова смерть імператора стала причиною припинення роботи над 

кодексом. Тим не менше, була проведена значна робота щодо кодифікації 

цивільного права.  

Короткий період правління імператора Леопольда ІІ розпочався із 

наполегливої праці над кодифікацією як приватного, так і публічного права, 

зокрема «політичним кодексом» [323, с. 88; 282, c. 1599]. Монарх ліквідував 

попередню Законотворчу комісію та створив нову Придворну правотворчу 

комісію 02.04.1790 р., завданням котрої було розробка проекту цивільного 

кодексу [177, с. 85, 88; 230, с. 152; 229, с. 7; 90, с. 40]. В роботі над кодексом 

брали участь найкращі правники зі всіх частин монархії. В розробці АЦК 1797 р. 

брали участь Аццоні, Ценкер, Я. Хортен, Х. Роттенхан, К. Й. Пратобевера та 

Й. Зонненфельс [352, с. 589]. Головою комісії призначений був професор 

Віденського університету К. А. фон Мартіні [323, с. 89; 225, с. 326].  

Комісія продовжила роботу над проектами Я. Б. Хортена з єдиним 

зауваженням – в більшому обсязі врахувати правову специфіку окремих країв 

монархії. Я. Б. Хортен опрацював «Терезіанський кодекс» та скоротив його на 1/3, 

перша частина цього проекту була використана відомим правником Ф. Г. фон 

Кеесом при розробці «Йозефінського кодексу». Комісія працювала на підставі 

Цісарських патентів від 07.05.1790 р. та 22.02.1791 р. [122, с. 50].  



    

     
      

34 

Результати кодифікаційних робіт комісії підлягали схваленню 

імператорськими урядовими установами та представництвами країв Австрії. З 

цією метою імператор видав Патент від 15.09.1790 р. про створення при всіх 

судах другої інстанції місцевих комісій з метою надання рецензії на проект Я. Б. 

Хортена з позиції місцевих інтересів. Вказаний проект у 1792 р. розісланий був 

апеляційним судам та юридичним факультетам для обговорення й надання 

висновків. Отримані рецензії опрацьовував професор Віденського університету  

Ф. Г. Кеес. Але через наявність внутрішніх суперечностей ці висновки не були 

враховані К. А. Мартіні в цілісному проекті, адже готувався він протягом 

невеликого періоду часу, тому узагальнення робилися на підставі матеріалів 

опрацьованих Я. Б. Хортеном 

Згодом була створена Ревізійна комісія з представників органів державної 

влади під керівництвом графа Х. Роттенханна. Ревізійна комісія працювала з 

липня 1794 р. по травень 1796 р. і розробила проект на 1800 параграфів. У 1794 р. 

імператор Франц І розпорядився надіслати першу частину проекту К. А. Мартіні 

вказаній комісії для встановлення його відповідності адміністративним нормам 

[345, с. 231-234]. Дискусія над проектом відбувалася в час «революційного шоку», 

спричиненого подіями у Франції та реакцією консервативних сил так званого 

«старого порядку». Демократичні гасла набували все більшого поширення, 

особливо ідеї природних прав людини та непорушності прав людини. Конфлікт, 

що існував поміж органами судової влади та органами управління тільки 

підсилював критику природно-правової концепції проекту з боку органів 

державної влади [323, с. 90]. Найбільше зауважень припало на загальну частину 

проекту. З проекту цивільного кодексу були виключені норми, які містили 

філософські роздуми про суспільний договір чи про природні права та норми, які 

торкалися питань політичного устрою монархії [350, с. 180; 323, с. 91].  

Приєднавши нові землі до свого складу, Австрійська імперія була змушена 

уніфікувати законодавство на підвладних територіях. Так як на той час йшли 

активні кодифікаційні роботи, було прийнято рішення про поширення на 

територію Західної Галичини нового законодавчого акту (згодом Східну та 
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Західну Галичину об'єднали в один коронний край2). Тому, наприкінці XVIII ст. 

таким новим законодавчим актом, котрий був введений в дію на території 

Західної Галичини, а пізніше Східної Галичини та Буковини, став АЦК 1797 р., 

котрий діяв до прийняття ЦКА [132, с. 56].  

В історико-правовій літературі зустрічаються також думки, що Галичина 

була для австрійської влади певним «дослідницьким полігоном» - тут можна було 

ввести в дію новий кодифікований акт «для проби» з метою дослідження його 

цінності та практичної придатності [76, c. 23]. Звичайно, такі погляди 

критикувалися, між іншим, з приводу відсутності будь-яких посилань в джерелах 

та будь-якої інформації про результати такої «перевірки» [217, с. 15]. Про такі 

наміри могло свідчити сформульоване в арт. ІІІ Патенту про набрання чинності 

ЦКА положення про те, що при розробці кінцевого варіанту кодексу 

використовували «досвід, попередньо здобутий» [32, с. 26; 33, с. 3]. Як вказував 

професор Е. Тілль, що виснажене переворотами епохи населення готове було 

прийняти будь-який правовий акт.  

Професор В. Браунедер спростовує припущення про прийняття АЦК 1797 р. 

«для його апробації». Причина введення в дію кодифікованого акту була іншою. 

В Патенті про оприлюднення кодексу для Західної Галичини вказувалося, що 

«підданих […] потрібно як можна швидше залучити до загального блага» для 

того, щоб кожна людина, завдячуючи кодексу, відчула «зміцнення в користуванні 

своїми правами, полегшення в виконанні своїх обов’язків і свій захист та свого 

майна від несправедливого нападу».  

Професор С. Гродзіскі вказує, що Галичина була під пильним наглядом 

Габсбурзької монархії. Тому, поспішне впровадження на територію Галичини 

австрійського законодавства, незважаючи на повну усвідомленість владою його 

недостатнього опрацювання – напевно, було кращим варіантом аніж 

функціонування на цій території некодифікованого права, особливо польського 

[219, с. 25]. На нашу думку, впровадження АЦК 1797 р. на територію Галичини та 

                                                           
2В Австрійській імперії в 1849-1867 роках та в австрійській частині Австро-Угорщини в 1867-1918 роках 

коро́нний край -адміністративно-територіальна одиниця під головуванням цісаря, від імені якого діяв правитель 

землі або губернатор. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1849
https://uk.wikipedia.org/wiki/1867
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1867
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
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Буковини мало позитивний вплив, адже скасувало попереднє право, котре зовсім 

не відповідало новим економічним реаліям й приводило до зубожіння 

українського населення та соціально-економічного занепаду краю.  

В листі від 20.11.1796 р. цісар, не очікуючи на результати праць комісії 

Х. Ф. Роттенханна, розпорядився про передання проекту цивільного кодексу 

місцевим комісіям, юридичним факультетам для аналізу та надання рецензій в 

межах двох років [336, с. 178]. Зокрема, такі місцеві комісії в Галичині створені 

були при Львівському апеляційному трибуналі та при Шляхетських (земських) 

судах Станіслава і Тарнова.  

На першому засіданні Придворної правотворчої комісії 21.12.1801 р.          

Ф. Цайллер звернув увагу на те, що більшість рецензій, отриманих від місцевих 

комісій, були поверхневими, а деякі комісії взагалі їх не надали. Цісар вимагав, 

щоб із тексту кодексу видалили ті положення, які на погляд більшості місцевих 

комісій не повинні туди входити. Очевидно, що місцеві комісії не усвідомлювали 

значення кодексу для держави. На думку Е. Тілля, значення вказаних рецензій не 

потрібно переоцінювати, адже в складі цих комісій не було реального 

представництва, а місцеві правові особливості або не враховувалися, або 

цілеспрямовано відхилялися [336, с. 179-181].  

До складу Законотворчої комісії входили: К. А. Мартіні, М. В. Хаан 

(представляв Нижню Австрію), М. Й. Конфорті (представляв Тіроль), А. В. 

Лєвінські (представляв Галичину, пізніше Й. Нікоровіч), Ф. Кеес, Флоідево, 

Рюстель, Ф. Й. Бишін (представляв Богемію), С. Гжебінські, Ф. Ступан та            

Л. Клари. З 1794 р. в Оглядовій комісії (Überprüfungskommission) брали участь    

Х. Ф. Роттенхан, Й. Зоненфельс, Й. Ф. Стробль, Й. Коллєр, Й. Й. Грохман; з 1795 

р. до складу комісії входили: А. Ціппе, Ф. Фехтіг, Л. Хаан та Оссвальдер [172, c. 

209]. Окрім вже зазначених осіб, з 1790 р. в працях над кодексом брали участь 

такі науковці: Гжемскі, Стойовскі, М. В. Хаан, Конфорті [259, с. 82; 167, с. 369], 

Й. Й. Пок, Й. Шмідефельд, Ф. Ф. Хакхер, Й. А. Гаиер, Ліро, Л. Мосбах,                

П. Юлюмегер, Й. Кривецкі. 
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Перше засідання комісії при Апеляційному трибуналі Східної Галичини 

відбулося 08.02.1798 р. До її складу входили: голова граф Дейм; заступник          

С. Гженбскі; члени комісії: Братковскі, Забільскі, Д. С. Коефіль, Б. Божага, граф 

Я. Стадніцкі, А. Пфлегер, Стіллєр та Бачинські [73, c. 268; 336, с. 183-185]. 

Засідання місцевої комісії Шляхетського трибуналу в Тарнові відбувалися в 

період 25 жовтня – 22 грудня 1797 р., загалом їх було 15, під керівництвом голови 

суду Й. Нікоровича. Членами комісії були: барон Гедбер, Я. Лєвіньскі,                 

М. Гнєвошевскі, М. Потагевскі [335, с. 17-18].  

Автори проекту кодексу остерігалися того, що внаслідок дискусій повстане 

ціла хвиля вимог врахування місцевих особливостей окремих територій, але 

загалом зауваження торкалися тільки стилістичних правил та незначних 

доповнень.  

Проект К. А. Мартіні було впроваджено в Західній Галичині Патентом про 

оприлюднення від 13.02.1797 р. під назвою «Westgalizisches Gesetzbuch» [174, с. 

303; 285, с. 1308, 1311; 297, с. 24; 173, с. 487-488]. В тому ж році його дію 

поширено на територію Східної Галичини та Буковини Патентом про 

оприлюднення для Східної Галичини від 08.09.1797 р. зі вступом в законну силу з 

01.01.1798 р. [61; 32, с. 27; 230, c. 155; 229, c. 9; 91, с. 88]. АЦК 1797 р. замінив в 

Східній Галичині та Буковині «Йозефінський кодекс» та Патент про спадкування 

1786 р., а також існуючі до того часу в інших сферах приватного права статутне та 

звичаєве право, а в Західній Галичині – тільки останнє [128, c. 31; 174, c. 306; 217, 

с. 14]. Як відзначає М. Никифорак, зазначений кодекс «повністю поривав з 

терезіанською кодифікацією і римським правом та вперше в австрійській історії 

опирався на принцип раціоналізму» [67, с. 221].  

АЦК 1797 р. [155, c. 155; 294, c. 399; 250, c. 282; 172, c. 215] був 

розповсюджений в декількох варіантах видання, при цьому навіть під різними 

назвами [172, с. 231]. Офіційним було друге видання з 1796 р., доповнене 

Патентом від 13.02.1797 р. На назву Західна Галичина вказівка була не тільки в 

Патенті, але і в самому тексті кодексу, наприклад, у § 9 Ч. І: «Цей приватний 

закон стосується Західної Галичини» та у § 14 Ч. І «Також будь-який іноземець, 
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який перебуває у Західній Галичині». В повторному Патенті про оприлюднення 

для Східної Галичини також вказівка на край присутня була в назві та в тексті 

кодексу (§ 9, § 14 Ч. І) [76, с. 13].  

Цікавою була назва кодексу, оскільки його називали Цивільний кодекс для 

Західної Галичини [294, с. 399; 172, с. 231], також окремо видавався Цивільний 

кодекс для Східної Галичини [325, с. 8; 76, с. 16]. На наш погляд, те, що АЦК 

1797 р. діяв на території тільки однієї, до того ж окремої частини монархії, не є 

підставою для його недооцінювання. Хоча окремий коронний край Австрійської 

імперії не міг мати свого власного кодексу, тому ми розглядаємо його як проект 

Австрійського цивільного кодексу, який був апробований для Галичини та 

Буковини. 

Джерелами кодексу стали пандектне право, Прусське земське уложення 

1794 р., провінційне право окремих австрійських країв, Статут Малої Польщі 

[106, с. 147; 150, с. 296]. АЦК 1797 р. складався із 1613 параграфів та був 

поділений на три розділи відповідно до модифікованої інституційної системи 

[323, с. 92]. Перша частина складалася з: Розділ І «Про права та закони в 

загальному» - загальні положення, котрі пояснювали поняття держави та права; 

Розділ ІІ «Про особисте право»; Розділ ІІІ «Про шлюбне право» та Розділ IV «Про 

регулювання відносин між батьками та дітьми»; Розділ V «Про опіку та 

піклування»; Розділ VІ «Про права та обов’язки поміж панами та слугами» [73, с. 

269]. Це свідчить про подібність конструкцій глав щодо особистих немайнових 

прав ЦК України та АЦК 1797 р. 

І Глава І Частини за змістом становила вступну частину до усього кодексу, 

так як містила норми загального характеру. Так, у АЦК 1797 р. містилося 

визначення поняття цивільного приватного права як зібрання всіх законів, що 

визначали взаємні права й обов’язки жителів держави [67, с. 227]. Держава 

розглядалася як особливого роду спілка, утворена внаслідок укладення 

суспільного договору, метою якої є забезпечення загального добробуту (§§ 5-7) 

[60, с. 3]. Завданням держави було «забезпечення безпеки осіб, майна та прав». 

АЦК 1797 р. не обмежувався загальними декларативними положеннями про 
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охорону громадянина законом (§ 38) [60, с. 16], а забезпечував громадянину право 

на судовий захист своїх суб'єктивних прав, навіть тоді, коли порушником є 

держава як приватний власник.  

В АЦК 1797 р. були відображені майже всі природно-правові концепції 

проекту К. А. Мартіні [136, с. 64.], зокрема, його ототожнення права з мораллю: 

«Правом є то все, що само собою є добрим, котре відповідно до своїх відносин і 

наслідків щось добре в собі містить чи приносить, і яке сприяє загальному благу» 

(§ 1) [60, с. 1]. Природні права є непорушними і невідчужуваними (§ 28) [39, с. 9]. 

§ 29 містив «sui generis» каталог природних прав людини: «право зберігати життя, 

набувати необхідні для життя речі, удосконалювати можливості тіла і душі, 

захищати себе, турбуватися про репутацію та суспільну думку, користуватися 

своїми речами на власний розсуд» [60, с. 11, 13].  

АЦК 1797 р. базувався на абстрактно зрозумілих припущеннях загальності 

прав та обов’язків, індивідуальної свободи та рівності. Тільки в невеликій 

кількості випадків був прив’язаний до суспільно-господарських реалій монархії.  

Однак найбільш важливим і таким, що вражає прогресивністю, логікою та 

структурованістю, є зміст цілого ряду статей АЦК 1797 р. Зокрема, у ст. 3 АЦК 

1797 р. міститься положення: «Правило розуміється у двох сенсах, або це 

правила, які визначають те, що є правом, або ж вільна можливість дій кожної 

людини, коли вона свої дії та обов’язки визначає відповідно до цього правила» 

[126, с. 45].   

Частина ІІ у 19 розділах вміщувала норми, котрі регулювали правові 

відносини речового права та спадкового права. В ІІІ Частині у 19 розділах 

вміщувалися норми зобов'язального права, як загальної так і спеціальної дії, а 

також окремі норми про давність володіння, позовну давність, реституцію та ін. 

[73, с. 91]. 

Самостійним інститутом цивільного права у АЦК 1797 р. визнавалося 

зобов'язальне право [66, с. 10]. 3аконодавець визначав зобов'язання як дію, 

шляхом якої одна сторона переносить на іншу сторону будь-яке особисте право і 

внаслідок чого покладає на себе певний обов'язок, який з особистим правом того, 
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на кого він переноситься, співвідноситься як причина і наслідок [67, с. 247]. До 

характерних ознак зобов'язань було віднесене й те, що вони виникали на підставі 

волі зобов'язаної особи (§ 2) [68, с. 18; 40, с. 2]. 

А. М. Гужва вказує, що у сфері зобов’язального права в цілому було 

збережено римську класифікацію контрактів [83, с. 74]. В АЦК 1797 р. перш за все 

висувалося загальне поняття «договір» - «pactum», яке поділялося на пакти у 

вузькому значенні та контракти. Це відповідало концепції, запропонованій          

Х. Вольфом, за якою пакти у вузькому значенні відповідали римським безіменним 

контрактам [123, с. 352]. Серед прикладів, наведених вченим, вказується, що 

римські позадоговірні зобов’язання «quasi ex contractu» - ведення чужих справ без 

доручення (negotiorum gestio) і безпідставне збагачення (condictio) - у кодексі 

названо презюмованими контрактами (гл. ХІІ ч. ІІІ). Науковець відзначає, що 

стиль представлення юридичних норм і дефініцій досить стислий, але 

формулювання юридичних конструкцій і понять спрямовано на людину добре 

обізнану з римським правом [84, с. 126]. У своєму дослідженні А. М. Гужва 

демонструє, що у кодексі втілені загальні положення римського права про 

заповідальні відкази, спадкову трансмісію і субституцію, поділ речей, право 

власності та способи його набуття, володіння та права на чужі речі, контракти, 

позадоговірні зобов’язання, позови тощо [83, с. 75]. 

АЦК 1797 р. розрізняв такі види зобов'язань: дозволені (тобто договір) та 

недозволені (виникали із вини) (§ 3); часткові (§ 32-33); солідарні (§ 34); регресні 

(§ 38). Уперше на рівні закону виділялися такі стадії укладення договору як гола 

пропозиція чи обіцянка, коли хтось заявляв про бажання передати своє право 

іншому та прийняття у встановленому законом порядку зробленої пропозиції (§ 

4). Щодо способів вираження волі того, хто бажав вступити у договірні 

правовідносини, то законодавець допускав наступні: усна, мовчання, за 

допомогою знаків чи дій (§ 7) [40, с. 4-5].  

У АЦК 1797 р. одержали правове регулювання такі види договорів як 

дарування, позика і позичка, доручення, зберігання, міна, тощо. Уперше було 

виділено два різновиди договору дарування: а) дарування, за яким річ 
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передавалася одразу та б) дарування речі з переданням її у майбутньому (§ 50) 

[40, с. 22]. Уперше у кодексі було встановлено випадки, коли дарувальник мав 

право розірвати договір дарування, якщо дарунок було передано обдаровуваному 

і він був у наявності чи збереглася його ціна [67, с. 251]. Так, якщо обдаровуваний 

вчинив проти свого дарувальника тяжкий невдячний проступок, внаслідок якого 

злочинця можна було притягнути до відповідальності за кримінальним кодексом 

(§ 66) [61, с. 31]. Проте, якщо дарувальник у подальшому опиниться у нужді, то 

він мав право вимагати від обдаровуваного двадцять п'ятої частини від повної 

вартості подарунка. Інакше дарувальнику надавалося право вимагати усього 

необхідного для прожитку від обдаровуваного, якщо останній не перебував у 

подібній скруті (§ 65) [40, с. 27-28; 68, с. 19]. 

Особливий інтерес у кодексі становив договір міни, який розглядали у 

широкому і вузькому розумінні. Так, договором міни у широкому розумінні 

позначали договори купівлі-продажу, найму, позики, феод, емфітевзис, 

товариства і договори про непередбачений випадок (§ 145) [67, с. 252]. У більш 

вузькому розумінні договором міни позначали обмін.  

Найбільш поширеним різновидом договору міни у широкому розумінні 

визнавався договір купівлі-продажу (§ 174). 3а договором купівлі-продажу, у 

власність передавався товар, тобто рухомі і нерухомі речі, а також все те, поява 

чого залежала від певної події, в т. ч. майбутні речі [67, с. 263]. Ціна за договором 

купівлі-продажу могла бути договірною, ринковою чи фіксованою (§§ 182-185).  

До різновидів договору міни у широкому розумінні відносили також договір 

процентної позики, за яким передавалися у власність чужі гроші та інші речі, 

визначені числом, мірою, вагою, інколи пов'язані певною вигодою на відплатній 

основі (§ 254) [32, с. 201]. Розмір процентів за цим договором встановлювався 

сторонами, а у разі відсутності умови про це - законом. Так, згідно з кодексом, за 

загальним правилом, розмір процентів становив п'ять процентів річних, а між 

купцями - шість процентів річних (§ 256) [61, с. 254-255]. Така фіксована ставка 

відображала позицію публічно-правового закону [66, c. 12].  
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Одержали у АЦК 1797 р. детальне правове регулювання алеаторні договори, 

тобто ті, які залежали від випадку чи непередбаченої події (гл. ХІ). Такі договори 

могли бути односторонніми чи двосторонніми, а також набувати характер 

дарування чи міни (§ 345). До таких договорів належали: зобов'язання із парі, 

жеребу, витрати на довічне утримання, на випадок стихійного лиха і негоди, 

договори страхування і морського ризику (бодмерії), спадковий договір (§§ 346, 

361). 

Другим різновидом зобов'язань залежно від підстави виникнення у АЦК 

1797 р. називалися зобов'язання на підставі вини [66, с. 13]. Уперше на рівні 

закону давалося визначення поняття вини як довільної дії чи бездіяльності, 

внаслідок якої порушувалися зобов'язання і службові обов'язки інших осіб (§ 411). 

О. Блажівська відзначає, що вині надавали подвійного значення: по-перше, 

розглядали вину, як підставу виникнення зобов'язання; по-друге, як умову 

(ознаку) виникнення зобов'язання.  

Уперше в якості різновидів вини вказувалася публічна і приватна вина 

(§§ 414, 419). У АЦК 1797 р. вина розкривалася через форми її вираження: умисел 

і необережність (§§ 420-421). Законодавець розрізняв два види шкоди: майнову 

шкоду та образу (§§ 444-450) [67, с. 255]. 

Кодифікаційні роботи в австрійській імперії тривали. Прийнятий в 1797 р. 

кодекс створив передумови для реформування австрійського цивільного 

законодавства та прийняття нового ЦКА [76, с. 31].  

 

2.2. Передумови прийняття, структура, джерела та основні положення 

Цивільного кодексу Австрії 1811 року 

 

Імператор Франц І визнав автором ЦКА віденського суддю, професора 

природного права Ф. Цайллера. Він був великим знавцем природного права, 

учнем К. А. Мартіні [314, c. 197]. Ф. Цайллер визначав цивільну свободу як 

певний спосіб існування людини, можливість вільної діяльності, реалізації цілей в 

рамках, визначених правом інших осіб, при цьому забезпечена позитивним 
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правом. Ця сфера свободи не могла підлягати обмеженням з боку держави [314, 

c. 205, 208].  

Вчений вказував, що право не було чисто інтелектуальним витвором і не 

виникало з самовільного рішення. Право надане нам розумом, але законодавець, 

керуючись ним, повинен тільки пристосуватися до різних відносин та інтересів 

суспільного життя, докладніше окреслити його та подати до загального відома 

[352, с. 592]. Однак, одночасно Ф. Цайллер був реалістом та розумів необхідність 

погодження ідеалів лібералізму з умовами політичної системи абсолютизму. 

Бачив можливість оновлення цивільного кодексу через суворе законодавче 

розділення публічного та приватного права [216, c. 212-213]. Сама система 

приватного права в ЦКА базувалася на абстрактно-включених припущеннях 

існування природних прав людини: особистої свободи, правової рівності, 

непорушності власності.  

За оцінкою професора Й. М. Райнера, обоє кодифікаторів австрійського 

цивільного права доклали багато зусиль для повстання цивільного закону, котрий 

був створений не для держави, а для людини, права котрої виводилися 

безпосередньо з розуму; що адресатом правових норм є кожна людина, незалежно 

від національності чи віросповідання. Таке мислення було досить новаторським, 

зовнішнім проявом чого став зміст § 16 ЦКА. 

ЦКА повстав на двох фундаментах європейської правової думки: природне 

право, котре детермінувало зміст приписів першої частини кодексу та «ius 

commune», римське право, інституції котрого знайшли відображення в приписах 

речового, зобов’язального та спадкового права. Відзначений професором Й. М. 

Райнером розвиток ідеологічних підстав ЦКА в двох напрямках, пов’язувався з 

тим фактом, що головні реформатори К. А. фон Мартіні та його учень Ф. Цайллер 

були професорами як природного права, так і римського права. Вчений також 

підкреслює, що на останньому етапі формування ЦКА, вирішального значення 

набули роботи Ф. Цайллера, а відправним пунктом до опрацювання кодифікації 

цивільного права 1811 р. був АЦК 1797 р. авторства К. А. фон Мартіні. 
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Підсумовуючи процес виникнення ЦКА, науковець писав: «Без Мартіні не було 

би Цайллера, без Цайллера не було би ABGB» [303, c. 25]. 

Потрібно однак відзначити, що ідея природних прав людини, виражена в 

приписах ЦКА, хоч і не була дублікатом державних норм з огляду на абсолютний 

устрій Габсбурзької держави, але становила засаду права, котра зобов’язувала 

державну владу до їх дотримання та охорони. Задекларованим ЦКА природнім 

правам людини надано було обов’язкову силу авторами Австрійської конституції 

1867 р. Законодавець мав право виключно до встановлення меж користування з 

тих прав. Природні права людини мали тільки детермінувати зміст об’єктивного 

права. Були типом вищого порядку над встановленим позитивним правом. §17 

ЦКА стверджував: «Те все, що відповідає природнім правам так довго 

визнаватися повинно за стале і тривале, поки не буде доведено, що ті права 

державними законами є обмежені» [33, с. 10]. На це також звернув увагу 

професор Р. Вельсер, виголошуючи промову на урочистій сесії присвяченій 

ювілеєві ЦКА в Віденській ратуші 10.11.2011 р. [352, c. 85]. 

Безпосередньо з раціонального природного права виводилася загальна 

концепція кодифікації цивільного права, зображена Ф. Цайллером в вимогах, 

котрі він ставив до змісту та форми кодексу. По-перше, кодекс повинен бути 

справедливим, вираженим через об’єктивні раціональні істини приписів права: 

«Право не є справою людей, а правителі не є творцями права ані правотворцями. 

Будь-яке право дане первинно розумом. Законодавець є тільки органом, тільки 

практичним оголошувачем правових засад». По-друге, кодекс повинен 

відповідати критеріям нормативності. По-третє, кодекс повинен врегульовувати 

тільки приватноправові відносини. По-четверте, кодекс повинен узгоджуватися зі 

всією правовою системою, а також повинен бути узгоджений з правом територій, 

підвладних монархії.  

Природне право послужило авторам ЦКА дороговказом у хаосі застарілого 

звичаєвого права окремих провінцій; додало багатьом положенням ЦКА типовий 

для природного права програмний характер. Разом з тим, ЦКА було не властиве 
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доктринерство. У ньому присутні окремі інститути звичаєвого і провінційного 

права, що відповідали духу часу і зберігали своє значення.  

Праця Ф. Цайллера була виразом свого роду компромісу поміж 

необхідністю рахуватися з реаліями абсолютної монархії та ліберально-

індивідуалістичним баченням системи приватного права, перемога котрого 

наступила в період конституційної монархії [288, c. 380]. 

Протягом 1801-1810 рр. відбувалися три читання проекту новоствореною 

Законодавчою комісією [281, c. 47; 295, c. 279]. Протокол першого читання 

називався Головний, котрий містив 4000 сторінок. 132 засідання комісії 

відбувалися протягом 21.12.1801-22.12.1806 рр. [230, с. 163]. Ревізійний протокол 

другого читання складався з 400 сторінок та укладався на 28 засіданнях, котрі 

відбувалися протягом 04.03.1807-14.01.1808 рр. [293, с. 21]. Третє читання 

називалося «Суперевізійним», 14 засідань якого відбулися протягом 13.11.1809-

22.01.1810 рр., його протокол складався з 300 сторінок [367, с. 14-15].  

При першому засіданні комісія складалася з: Х. Ф. фон Роттенханн голова, 

фон Хаан [264, с. 150], судовий радник М. В. Хаан став наступним головою,        

Й. Зонненфельс, Шмідфельд, Айхен, фон Еренберг, фон Ліро, Ф. Цайллер [264, 

с. 191], котрі працювали на усіх засіданнях, а також А. Пфлегер, Пратобевера, 

Гертнер, Й. Б. Окель, А. Ціппе [c. 28]. Долучалися до комісії також: Стробл (до 

серпня 1802 р.), в дискусії над сімейним правом участь брав Ціппе, Орландіні (до 

березня 1802 р.), фон Й. М. Пітрайх (до березня 1803 р.), Й. Н. Шепль [264, с. 79] 

(з серпня 1805 р.), Ф. Дубськи [293, с. 22; 234, c. 107; 311, с. 103]. Зокрема, Ліро 

представляв Галичину, Й. М. Пітрайх – Штирію, Горицю, Крайну, Трієст, 

Австрійське Примор’я, Й. Н. Шепль – Богемію (Чехія), Ф. Дубски – Сілезію, 

Моравію (Чехія), Ф. Цайллер – Австрію включно з м. Еннс [359, с. 61; 290, с. 34, 

65, 211, 213; 291, с. 1, 102, 169, 182, 206]. 

Комісія подала остаточний варіант проекту цивільного кодексу імператору 

Францу І у 1808 р. [120, с. 5] разом з обґрунтуванням, підготованим                      

Ф. Цайллером, де зазначалося, що «Закон ґрунтується на загальних і вічних 

принципах розуму і справедливості [...] Тому більшість норм цивільних кодексів 
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цивілізованих народів співпадають. І стає зрозумілим, чому для європейських 

держав старе римське право настільки довго служило основним джерелом 

вирішення спірних питань. Але зараз настав час, коли кожній державі потрібні 

власні закони, що відповідають її особливим умовам [...] Клімат, їжа, торгівля, 

традиційні форми спілкування, прямодушність і скритність характеру жителів - 

усе це справляє вплив на норми, що регулюють різні види правових угод, 

заповіти, договори, гарантії і права на відшкодування збитку» [149, c. 439; 146, c. 

10]. Кінцевий варіант кодексу було запропоновано імператорові 22.01.1810 р., 

проект отримав схвалення 07.07.1810 р. в Імператорській Раді [323, c. 95].  

Остаточне схвалення проект отримав 26.04.1811 р. та схвалення цісаря 

01.06.1811 р., набувши чинності під назвою «Загальний цивільний кодекс для всіх 

німецьких спадкових земель Австрійської монархії»(«Allgemeines bürgerliches 

Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie» 

(ABGB)) [37; 117, с. 213; 225, с. 325; 279, с. 5]. ЦКА був опублікований 24.07.1811 

р. Проте, вступив в дію не тільки на підставі Цісарського патенту від 01.06.1811 

р., але й на підставі Розпорядження Надвірної воєнної ради від 17.07.1811 р. 

Факти численних звернень офіційного Відня до крайових органів влади свідчать, 

що ЦКА не набув негайного поширення імперією і пристосування до нього 

зайняло певний час [3, арк. 1-5; с. 83]. 

Джерелами ЦКА були римське, німецьке та прусське право, місцеве право 

окремих провінцій, в невеликій кількості запозичували автори норми Цивільного 

кодексу Франції [104, с. 147; 91, с. 89]. Радянський дослідник З. М. Черніловський 

зазначав, що з прийняттям ЦКА втратило силу римське право, було обмежено 

його викладання, однак автори кодексу запозичили римське право у його 

класичній редакції, відкидаючи його канонічно-німецьку рецепцію та 

інтерпретацію [151, с. 16; 247, с. 220]. О. Огоновський вказував, що основою 

австрійського зобов’язального права були засади, розвинені в системі римського 

права [121, с. 1]. 

Проте, з’явилися нові перешкоди впровадження ЦКА в дію, спричинені 

вимогами казначейства щодо врахування в тексті кодексу тимчасових норм, котрі 
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торкалися врегулювання фінансової кризи, спричиненої надмірною емісією 

державних цінних паперів. Цісар рекомендував наново опрацювати розділ 

кодексу «Про позичку» з врахуванням Казначейського патенту від 20.02.1811 р., 

котрий відображений був у Патенті про опублікування ЦКА (арт. ІХ) [331, с. 11]. 

Ф. Цайллер зумів вирішити цю ситуацію. Норми про позичку були введені в дію 

одночасно із прийняттям ЦКА та вважалися виправданими, тому діяли незалежно 

від інфляції, наприклад, позичку необхідно сплатити. Але випадок, коли сума, яку 

потрібно було сплатити, буде більшою за позичену суму, потрібно вирішувати за 

допомогою «політичних норм». В дійсності, це стало можливим з моменту 

прийняття згаданого Патенту, котрий містив точну таблицю вирахуваних сум, які 

підлягали сплаті з врахуванням дати отримання позички та дати її сплати. 

Дякуючи таким доповненням у вигляді окремих законодавчих актів ЦКА, без 

внесення до нього безпосередніх змін, отримав «адаптивну здатність» [239, c. 7]. 

В Патенті про опублікування (Додаток Б) була вказівка на «німецькі 

спадкові землі», сюди входила Цислайтанія, в т. ч. Галичина (але без Західної 

Галичини, котра ввійшла до складу Князівства Варшавського), окрім Угорщини. 

В тому ж році ЦКА набув чинності в Князівстві Ліхтенштейн [323, c. 96]. 

Одночасно із новими територіальними надбаннями Габсбурзької монархії після 

війни з Францією та Віденського конгресу дію ЦКА в 1815-1816 рр. поширено 

було на територію Крайни, Тиролю, гірської Каринтії, Гориції, Істрії, Далмації, 

Ломбардії та Венеції В 1822 р. ЦКА поширив свою дію на частину території 

Фіуме та угорської Крайни. В 1855 р. вступив в дію в Боснії та Герцеговині. ЦКА 

діяв також як німецька модель в Франкфурті-на-Майні та в австрійському анклаві 

в Баварії - Марктредвіці [219, с. 26; 172, с. 247; 182, c. 535]. 

З 01.01.1812 р. ЦКА вступив в дію в Галичині та Володимерії (Лодомерії); з 

01.11.1815 р. – для округів Вєлічки та Подгужи; з 01.02.1816 р. – для земель 

Тернопільщини та Північної Буковини [152, с. 225; 98, с. 258]. Варто зазначити, 

що для Великого Князівства Краківського ЦКА (колишнє Вільне місто Краків та 

його околиці, включені до складу Австрії в 1846 р.) Патентом від 23.03.1852 р. 

був введений в дію двічі: 20.04.1852 р. щодо прав подружжя і 29.09.1855 р. вже як 
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цілісний документ замість діючого там до того часу Цивільного кодексу Франції 

[239, с. 2-4]. На підставі Патенту від 29.11.1852 р. дію ЦКА поширено було – з 

початком юридичної дії з 01.05.1853 р. – на територію Угорщини [266, c. 9], 

Хорватії, Словенії та сербської Воєводини.  

ЦКА вплинув також на кодифікацію цивільного права в деяких 

швейцарських кантонах. Зокрема, прийнятий в німецькомовних кантонах 

Бернський кодекс 1824-1830 рр., в основі якого лежало старе бернське право та 

положення ЦКА, а також для кантонів Люцерн протягом 1831-1839 рр., Золотури 

протягом 1841-1847 рр. та Ааргау протягом 1847-1855 рр. [146, с. 12]. В меншому 

обсязі ЦКА вплинув на цивільні кодекси Тургау 1860 р., Граубунден 1862 р. та 

Тічіно 1837 р. ЦКА також знаходить своє відображення в цивільному кодексі 

Парми та П'яченци 1820 р. ЦКА також був моделлю для проектів цивільних 

кодексів окремих держав Німецької конфедерації, зокрема Гессен-Дармштадта 

(1816 р.), Баварії (1832-1834 рр.) і Саксонії (1852 р.). Інший напрямок рецепції 

ЦКА був у державах Центрально-Східної Європи, наприклад, в Молдовському 

князівстві він був зразком при розробці «Codex Callimachus» 1817 р. В 1878 р. 

ЦКА визнано як додаткове джерело права й джерелом для цивільного кодексу 

1888 р. в Боснії та Герцеговині. Також спостерігається вплив ЦКА на Грацький 

цивільний кодекс 1856 р.  

ЦКА дів за межами Австрійської імперії на підставі: Надвірного декрету від 

26.11.1836 р. на австрійських підданих в Франкфурті-на-Майні, Цісарського 

розпорядження від 29.01.1855 р. [49] та розпорядження міністерства закордонних 

справ від 31.03.1855 р. [63] він поширювався на австрійських підданих, котрі 

перебували на території Османської держави.  

В Патенті про опублікування ЦКА вказується, що оригінальним є 

німецькомовний текст, проте його переклали майже на всі мови народів монархії, 

а також на англійську, французьку, латинську та іврит. Хоча сьогодні ЦКА 

зараховують до німецької родини права, насправді він є працею колективу авторів 

різної національності. Вплив здійснила також юриспруденція окремих країв.  
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ЦКА складався з 1502 параграфів та поділений на короткий вступ (§§ 1-14) 

та три частини: І. Особове право (§§15-284), ІІ. Речове право (§§ 285-1342), ІІІ. 

Про приписи спільні для особового та речового права (§§ 1342-1502) [104, с. 57; 

116, 18; 228, с. 327], що вказувалося в останньому параграфі вступу (§ 14) [331, c. 

18; 67, с. 259] (Додаток В, Г). Щодо систематики кодексу, то автори використали 

інституційну систему з певними необхідними модифікаціями, особливо в третій 

частині. 

Основним в ЦКА був поділ на право «особове» та речове, котрий випливав 

із протиставлення «особи» та «речі». Такий поділ в попередньому кодексі – АЦК 

1797 р. - виник завдяки розрізненню прав, виконання котрих відносилося до «осіб 

без врахування речей» та прав, котрі торкалися «речей без врахування особи».  

Частина І була побудована відповідно до вимог природного права як 

зібрання, котре охоплювало суб’єктивне право, яке слугувало окремій особі або 

юридичній особі (Розділ І), або як членові родини (розділи про право сімейне 

особисте, відносини поміж батьками та дітьми, про опіку та піклування). Це було 

наслідком впровадженого Ф. Цайллером розрізнення прав «суб’єктивно 

особистих», котрі полягали в особистих якостях уповноваженого, від «об’єктивно 

особистих», котрі використовував уповноважений у відношенні щодо іншої 

особи. В самому ЦКА поділ особистих прав сформульований в § 15 як поділ на 

права, котрі відносилися до особистих якостей і відносин та прав, котрі полягали 

на сімейних відносинах [74, с. 93-94]. 

Першими були критичні зауваження прихильників німецької історичної 

школи щодо систематики ЦКА. Ще Ф. К. Савіньї критикував вступні §§ 14-15 

ЦКА, зокрема про розрізнення «особового» та речового права, «котре – як 

стверджував – не є зазначено точно ані на римський спосіб, ані на будь-який 

інший» [310, c. 121-122]. Найсильніша критика систематики ЦКА в 50-тих роках 

ХІХ ст. висловлена найвідомішим австрійським представником історичної школи 

права – Й. Унгером [342, c. 219-220].  

Одним із найважливіших питань в кодифікаційних працях було питання 

встановлення співвідношення майбутньої цивільної кодифікації та місцевого 
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права. Адже, місцеве право різних територій Габсбурзької монархії було дуже 

різноманітне. Спочатку існував навіть проект, котрий враховував місцеві 

особливості, виразом чого було скликання місцевих комісій. Проаналізувавши 

їхні рекомендації, Придворна правотворча комісія зробила висновок про 

панування переконання корисності існування уніфікованого цивільного права для 

всієї монархії. Ця дискусія велася майже до останньої хвилини поміж 

Ф. Цайллером, прихильником невраховування будь-яких місцевих особливостей, 

та Х. Ф. Роттенханном, прихильником позиції визнання за кодексом ролі 

додаткового джерела щодо провінційних статутів. У кінцевому результаті 

перемогу здобув напрям уніфікації.  

Одним із завдань ЦКА було поєднання всіх підвладних територій монархії. 

Тому, арт. IV Патенту про опублікування ЦКА передбачав, що одночасно із 

набранням чинності ЦКА юридичну силу втрачали всі закони та звичаї, котрі 

регулювали правовідносини, які з того моменту підлягали регулюванню 

уніфікованим цивільним правом [331, с. 4-5]. § 11 ЦКА вказував, що місцеві 

статути могли стати загальнообов’язковими, якщо монарх виразно це підтвердить, 

проте жодне місцеве право не отримало такого підтвердження [274, c. 177-178; 

342, с. 13]. 

Метою кодифікаторів було замінити всі існуючі до того часу джерела 

цивільного права, в тому числі й ті, котрі носили характер звичаєвого права [323, 

c. 97]. Автори розрізняли лише провінційні статути (як писане право) та звичаї, 

котрі розуміли як неписане партикулярне право, а саме це визначається в даному 

випадку терміном «звичаєве право» [341, c. 42-43]. В цьому другому значенні 

ЦКА визнавав можливим регулювання певних правовідносин звичаями. 

Відповідно до § 10 ЦКА: «Звичаї можна застосовувати лише в тих випадках, в 

яких закон посилається на них» [239, c. 104], наприклад, в § 501 ЦКА («Час 

випасання встановлюється в загальному відповідно до запровадженого в кожній 

місцевості незабороненого звичаю») чи в §§ 389-390, в котрих мова йшла про 

«способи оголошення відповідно до місцевих способів та звичаїв». При цьому в 

широкому розумінні звичаї прийняті в доброму обороті могли служити для 
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інтерпретації правових актів (§ 863, § 914). Проте, Конзулярні австрійські суди в 

турецькій державі застосовували звичаєве право.  

ЦКА повинен був вмістити всі приписи приватного права (з певними 

винятками, наприклад, врегулювання торгівельних та вексельних відносин 

здійснювалося спеціальним законодавством, що вказувалося в арт. VII Патенту 

про опублікування ЦКА) і водночас тільки ті, котрі були врегульовані на 

приватноправових засадах [239, с. 6].  

На відміну від Прусського Лендрехту 1794 р. австрійський законодавець 

став на сторону розділення приватного та публічного права. Засада виключення з 

ЦКА публічно-правових норм була сформульована ще за часів імператриці Марії 

Терезії та обґрунтована в подальших етапах кодифікаційних праць. Виразом 

політичного реалізму редакторів було розуміння необхідності узгодження цих 

двох припущень – названо це «concordia discordantium canonum» – з приписами, 

котрі торкалися підстав феодального устрою. Одночасно, знаходилися поза 

рамками кодифікації, власне в т. зв. «політичних розпорядженнях», які належали 

до сфери діяльності адміністративної влади (politische Behörde) і котрі могли 

торкатися обмежень приватних прав (арт. VIII Патенту) [239, c. 7]. Ці політичні 

закони охоплювали ряд суспільних відносин між панами та підданими, узаконили 

існування різних станових та деяких форм феодальної залежності селян. 

Залишилися в силі також, як приналежні до «політичної» сфери, партикулярні 

приписи АЦК 1797 р. про «взаємні права та обов’язки службодавців та слуг» [331, 

c. 9], завдяки чому не була порушена абстрактно-індивідуальна концепція ЦКА в 

сфері найму праці. Поза ЦКА залишилися також «привілеї та звільнення надані 

певним особам чи навіть цілим корпораціям» (§ 13 ЦКА) [239, c. 110]. В тому 

числі він не зачіпав численні феодальні і станові права та привілеї, які 

регулювалися «політичними розпорядженнями» щодо полювання, лісів, торгівлі, 

слуг або відносин між поміщиками та їхніми селянами [144, с. 83]. Варто 

відзначити, що основною метою ЦКА було створення правового підґрунтя для 

розвитку буржуазних відносин. 
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Кодифікація публічного права в якості «політичного кодексу» не 

закінчилася успіхом, проте здійснила великий вплив на подальшу роботу над 

цивільним кодексом та на саме поняття приватного права, визначеного як «увесь 

зміст законів, котрі визначають приватні права та обов’язки громадян поміж 

собою» (§ 1) [323, c. 98]. Тобто, ЦКА поширював свою дію на всю територію 

Австрійської імперії, не враховуючи угорських земель, і на всіх «мешканців 

держави» [239, c. 76; 362, с. 21]. 

Одночасно із скасуванням феодалізму зазначені норми скасовувалися, не 

порушуючи цілісності самого тексту ЦКА, котрий в такий спосіб в цілому міг 

ввійти в правову систему Габсбурзької монархії конституційного періоду. 

Нечисленні елементи феодального устрою, котрі містилися в ЦКА (наприклад, 

приписи про спільну власність) не мали впливу на його основоположні постулати 

і, незважаючи на відсутність формального скасування, втратили з плином часу 

практичне значення. Відтак, часто вказують, що «нові реалії пристосовувалися до 

ліберально-індивідуалістичного духу кодифікації». Сфера поширення ЦКА в 

реаліях станового устрою була обмеженою, він повинен був стати до середини 

ХІХ ст. – без зміни тексту – дійсно загальним кодексом [216, c. 229]. ЦКА мав 

мету ліквідувати ці відмінності, при припущенні, що його логічні засади могли б 

діяти не тільки в будь-якому краю, зокрема поза Австрією, а також щодо кожного.  

Арт. IV Патенту вказував, що одночасно із набранням чинності ЦКА 

втрачало силу існуюче до того посполите право, під яким в той час розуміли 

римське, канонічне та ленне (longobardzkie lenne) право [251, c. 147], при цьому 

скасував їх тільки в межах відносин, на які він поширювався [367, c. 17-18]. 

Автори ЦКА, працюючи над кодексом, використовували тільки ті положення 

римського права, котрі відповідали природному праву [324, c. 406; 323, c. 100]. 

Вплив римського права був присутній також в систематиці, термінології та в 

окремих нормах ЦКА [324, с. 179].  

ЦКА, просякнутий ідеями доби Просвітництва про рівність людей, про 

звільнення особи від опіки держави, про економічну свободу суперечив 

соціальній структурі австрійського суспільства того часу [265, c. 8]. Наприклад, § 
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16 ЦКА стверджував, що «кожна людина, будучи істотою, наділеною розумом, 

має права з моменту народження і тому її треба розглядати як особистість», але 

більшість селян Австрійської імперії знаходилась фактично у становищі кріпаків 

[239, c. 111]. Хоча, відповідно до Двірцевого декрету від 19 серпня 1826 р. 

невільник ставав вільним, якщо перебував на австрійській території чи на 

австрійському кораблі. 

§ 7 ЦКА надавав суддям право за певних умов заповнювати прогалини у 

законі, опираючись на природне право [146, c. 11; 145, с. 407; 186, c. 37; 331, c. 16; 

323, c. 102], але уряд в перші десятиліття після набрання ЦКА чинності регулював 

такі питання самотужки. Професор Є. О. Харитонов відносить ЦКА, поряд із 

французькою та швейцарською кодифікацією, до кодексів «пасіонарного» типу, 

котрі є типом моделі, що відкриває широкий простір для подолання і навіть 

заповнення суддями прогалин у законі [146, с. 15]. В § 6 врегульовано перший 

етап процесу тлумачення - граматичне тлумачення. Наступний етап процесу 

заповнення прогалин в законі врегульовано в § 7 ЦКА за допомогою логічного 

тлумачення, аналогії закону чи аналогії права [239, с. 100-103].  

У випадку неможливості використання вказаних способів тлумачення, 

потрібно вирішувати справу на підставі природно-правових засад (natürliche 

Rechtsgrundsätze) [323, c. 104]. Був це свого роду теоретичний зразок, 

застосування котрого на практиці не було передбачено. Тим більше, що 

посилання на засади справедливості були сформульовані в значній кількості норм 

безпосередньо або у випадках, коли сам закон відходив від «stricti iuris» з 

утилітарних поглядів (наприклад, § 1304) або як безпосереднє інтерпретаційне 

посилання для судді, котре дає йому можливість вирішення справи відповідно до 

відчуття справедливості без необхідності посилання на § 7 ЦКА (наприклад, § 

178) [144, с. 84; 258, с. 5]. Як вказував Ф. Цайллер, це джерело природного права є 

невичерпне.  

Після набрання чинності ЦКА інтерпретація § 7 пішла в двох напрямках. 

Одні вчені (Й. Вініватер, М. Штубенройх) в загальному не визнавали природне 

право за окреме джерело тлумачення ЦКА, інші визнавали природне право як 
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окреме додаткове джерело тлумачення закону, у випадках, коли позитивне право 

не давало відповіді на сумніви інтерпретації [192, c. 3-4]. Пізніше пануючим став 

погляд, що вказані «природно-правові засади» не є нічим іншим як вирішення 

справи суддею керуючись своїм «найкращим баченням та сумлінням» [259, c. 83-

84]. Протягом цілого ХІХ ст. застосування § 7 ЦКА в судовій практиці було 

мінімальним. Підраховано, що в зібранні судових рішень Й. Гласера та Й. Унгера 

знайшли відображення до 1900 р. тільки три рішення, в котрих судді посилалися 

на «природно-правові засади» [192, c. 6]. 

Важливою рисою ЦКА було те, що як і інші кодекси кін. XVIII - поч. XIX 

ст. в інших країнах, він був результатом розпаду феодального і формування 

буржуазного права, причому деяку перевагу надавали першому [105, с. 50]. Наше 

дослідження підтверджує той факт, що ЦКА був типовою працею ідеології 

Просвітництва.  

Редакторам вдалося реалізувати принципи ідеальної правотворчості [144, с. 

85]. При цьому автори усвідомлювали неможливість врегулювання всіх цивільно-

правових відносин в ЦКА. З цього приводу Ф. Цайллер писав: «Із плином часу 

необхідністю стане підданя Кодексу критичній оцінці, з метою його 

пристосування до вимог часу, рівня розвитку культури та інших обставин» [288, с. 

382].  

Метою авторів ЦКА була побудова простої, вільної від наукових понять, 

системи загальних правил, котрими можна врегулювати якнайбільшу кількість 

суспільних відносин. Недоліками ЦКА були: інколи нечіткість наукової мови, в 

деяких питаннях надмірне тлумачення, а сама система, хоч краща ніж в 

прусському праві, мала свої вади. На думку О. Огоновського, характерною рисою 

ЦКА була нечіткість в окремих нормах [120, с. 6]. І. Й. Бойко відзначає, що 

лаконічність та недостатня теоретична база ЦКА давали змогу виявити гнучкість 

у тлумаченні цивільно-правових норм [73, с. 272]. Перевагами ЦКА були: 

впровадження засади рівності всіх перед законом, засади незалежності права від 

релігії, хоч і не в повній мірі, компетенції держави в сімейних справах, інституту 

публічних книг та ін. А. Росбєрскі вказує, що характерними ознаками форми ЦКА 
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були: доступний для розуміння порядок предметів; стислість; зрозумілість; 

належне доведення до відома [307, с. 49].  

Вихвалюючи ЦКА, Г. Кодек високо оцінив не тільки ясність формулювань, 

чіткість та еластичність, але й стислість та ті характеристики, котрі істотно 

вплинули на розвиток австрійської правової термінології. Й по сьогоднішній день 

ЦКА, окрім певних випадків, є зрозумілий для пересічної людини [352, с. 594]. 

ЦКА чи то в польському чи в українському перекладі в Галичині вважали за 

«власне» право, до німецькомовного тексту тут зверталися не часто.  

ЦКА вирізнявся високим рівнем законодавчої техніки. Містив прості, 

лаконічні та виразні формулювання, посилання на здоровий глузд, загальні й 

абстрактні формули [323, c. 106]. Всі приписи ЦКА вміщені були в норми в десять 

разів меншій кількості аніж кількість параграфів приватного права Прусського 

Ландрехту 1794 р. [222, c. 11]. З погляду сучасної правотворчості ЦКА можна 

взяти за зразок рефракційної техніки редагування приписів.  

Р. Льоншан де Бер’є вказував, що ЦКА були притаманні спільні риси 

великих кодифікацій Європи: з однієї сторони пошанування і реалізація засад 

римського права, а з іншої прагнення до реалізації засад свободи та рівності особи 

й бажання до застосування права до вимог розуму та потреб суспільства. Він 

вважав, що перевагами ЦКА є: ясність, зрозумілість, стислість, виключення будь-

якої казуїстики, уникання висновків та теоретичних конструкцій та прозора 

систематика [259, c. 89]. За своїм матеріальним змістом і за рівнем юридичної 

техніки ЦКА, на думку Е. Аннерса, займав проміжне становище між Прусським 

Ландрехтом 1794 р. та Цивільним кодексом Франції [117, с. 214]. 

Якщо Ф. Цайллер й критикував Цивільний кодекс Франції за його форму, то 

все ж прослідковується схожість ЦКА й Цивільного кодексу Франції, зокрема 

структурно, статті обох кодексів стислі, а також написані зрозумілою мовою. В 

ЦКА концепції речового та зобов’язального права здаються більш сучасними. У 

відношенні до деяких важливих питань були прийняті оригінальні рішення. 

Зокрема, австрійське право організовує договір купівлі-продажу в казуальній 

логіці, як це було прийнято французьким правом та відкинуте німецьким з його 
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принципом абстрактності, але при цьому підпорядковує перехід права власності 

формальному принципу, що контрастує з французькою консенсуальністю і 

наближається до німецького формалізму. Проте, в ЦКА не містилося окремого 

розділу з нормами загальної частини цивільного права. Між кодексами існують й 

суттєві відмінності. Не володіючи окремою загальною частиною, ЦКА розміщує 

норми про тлумачення закону та заповнення прогалин на початку кодексу і 

робить це більш розгорнуто ніж Цивільний кодекс Франції [107, с. 166].  

Поворотним пунктом у долі ЦКА став 1848 р., коли внаслідок буржуазної 

революції було прийнято першу в історії країни конституцію. Хоча внаслідок 

поразки революції, правова система Австрії протягом кількох десятиліть ще 

зберігала феодальні риси, проте нові ідеї, пов'язані зі свободою слова, думки, 

економічною свободою, політичною участю буржуазії в керуванні державою 

відчутно вплинули і на правосвідомість населення, підвищуючи «затребуваність» 

ЦКА і зумовлюючи подальші трансформації його змісту [149, с. 440]. 

Отож, ідеологічно-правова основа ЦКА значно випереджала настрої і 

правосвідомість правлячої верхівки та соціальні умови авторитарної і 

абсолютистської Австрії [226, с. 94-95]. Це був той випадок, коли прогресивність 

законодавчого акта, його невідповідність загальному рівню розвитку культури 

перешкоджали впровадженню його положень у життя.  

В оприлюдненому у 1811 р. Патенті підкреслюється зв'язок ЦКА з іншими 

елементами правопорядку, зокрема, вказується на «обмеження приватного права 

та близькі до нього адміністративні норми» (п. 8). З ними ЦКА встановлює 

різнобічні зв'язки за допомогою своєрідної техніки посилань. Ці посилання 

варіювалися та змінювалися залежно від території побутування, але ці зміни не 

відображені безпосередньо в змісті ЦКА. Зокрема, визначено 81 посилання у 

відношенні до 1502 параграфів кодексу, шість відсотків від загальної кількості 

норм, містить 88 посилань до інших джерел права. Найбільша кількість – 30 

посилань (34 %) – припадала на «політичні норми» та цивільно-процесуальне 

право, включаючи два посилання (2,2 %) на процедуру банкрутства. До 

кримінального кодексу відсилалися 11 посилань (12,5 %). Решта посилань 
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розприділено так: по два (0,13 %) торкалися військових, гірських та морських 

законів, по три (0,3 %) – торгівельних законів. Наступні 20 посилань (22,8 %) 

відсилали до спеціального законодавства [178, с. 13].  

На час 200-літнього функціонування ЦКА було підраховано, що з оригіналу 

ЦКА зберігся в силі 861 припис [289, c. 5]. З 1851 р., завдяки 88 новелам до ЦКА 

було змінено, скасовано чи доповнено більше половини приписів [33, с. ХХХІХ]. 

Починаючи з 1829 р. ЦКА доповнено майже 700 приписами, а в 1837 р. – більше 

1000. Близько 300 приписів внесених в 1829 р. та близько 400 в 1837 р. торкалися 

посилань до самого ЦКА. Іноді великого значення набували також доповнення, 

які не отримали статусу посилання. Це торкалося перш за все § 2 ЦКА – ніхто не 

може виправдатися незнанням права, оскільки передбачали ЦКА «належно 

поданим до відома» [176, с. 16].  

ЦКА був станово-нейтральним кодексом [178, с. 17], оскільки 

застосовувався для всіх однаково. ЦКА більш тонко відносився до питання 

суспільної нерівності, ніж Прусський Ландрехт. Завдячуючи своїй мовній формі і 

зрозумілості, ЦКА звертався до «освіченого громадянина», до «освіченого 

народу». ЦКА, на відміну від Прусського Ландрехту, не консервував тогочасний 

формальний становий устрій, а в дійсності його увічнив. В такий спосіб ЦКА 

пережив березневу революцію 1848 р., котра принесла звільнення селян і 

скасування шляхетства в 1919 р. Жоден з цих станів не був в ньому зазначений.  

Однак, потрібно відзначити, що ЦКА повністю не усунув станової 

нерівності в сфері приватного права [363, с. 18]. Шляхетські привілеї були 

записані в 1838 р., а родинний фідеікоміс однозначно визнано за шляхетський 

правовий інститут. Для міщанства залишалася в силі здатність до набування т. зв. 

«міщанських домів». «Хлопський стан підпадав з погляду опікунства, піклування 

(§ 284) та законної черги спадкування (§§ 761-762) під спеціальні політичні 

розпорядження» - так написав Ф. Цайллер в реєстрі до ЦКА.  

В період правління К. В. Л. фон Меттерніха до 1848 р. ідея природних прав 

ЦКА не могла знайти відповідного місця в правому порядку Австрійської 

монархії. З моменту видання ЦКА австрійське правознавство знаходилося під 
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домінуючим впливом школи природного права і стало ідеологічною підставою 

революції Весни народів 1848 р. В австрійському конституціоналізмі, тобто в 

проекті конституції 1849 р., природні права людини отримали вже рівень 

основних прав людини. Тільки Закон «Про загальні права громадян» 1867 р. став 

тривалою декларацією основних прав громадян. Тобто, у артикулі сім та вісім 

Основного державного закону від 21 грудня 1867 р. вказувалося, що скасовуються 

всі відносини підданства та панщини, а свобода особи гарантується. Отже, 

іманентною особливістю австрійського конституційного порядку з 1867 р., як 

ідейної спадщини ЦКА, було власне те, що зміст основних прав громадян 

детермінувала форма об’єктивного права, а не навпаки, як це відбувалося в 

прусській правовій системі та Німеччині аж до 1949 р. [203, с. 232].  

ЦКА, на думку Й. М. Райнера, був «працею найвищого та найкращого 

європейського духу». Варто також розділити висловлену думку, що австрійська 

кодифікація може послугувати як приклад для європейського законодавця [303, с. 

26]. На тлі історичного прикладу об’єднана Європа в даний час далеко 

просунулась в роботі над уніфікацією цивільного права, хоча перспектива 

опрацювання та прийняття європейського цивільного кодексу віддаляється в часі 

[292, с. 36].  

Європейську Комісію цікавила тільки одна сфера цивільного права – 

зобов’язальне право, з огляду на значення його уніфікації для правового обороту в 

рамках творення спільного європейського ринку обміну товарів та послуг. Як 

відзначив Є. Пісулінський, вступом до уніфікації європейського зобов’язального 

права було опрацювання в 2008 р. т. зв. проекту спільної системи посилань (Draft 

Common Frame of Reference) [96, с. 86], котрий містив основні поняття та засади 

спільного договірного права, а також вирішення змодельованих ситуацій [292, с. 

39]. В 2010 р. була видана «зелена книга», котра містила варіанти запровадження 

європейського договірного права для споживачів та підприємців. Цей документ 

містив шість альтернативних способів розвитку єдиного європейського 

цивільного права: від створення загальних засад європейського загального 

договірного права до створення європейського цивільного кодексу, яке обіймає не 
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тільки договірне право, але й інші цивільно-правові відносини, наприклад, 

деліктну відповідальність [292, с. 40-41; 81]. 

Вже декілька років процес гармонізації європейського договірного права 

підлягає обмеженню як з об’єктивної сторони, так і щодо правових форм 

уніфікації приватного права. Підготовлений Європейською Комісією проект 

розпорядження про спільне європейське право продажу, в липні 2013 р. був 

відхилений Комісією з питань внутрішнього ринку та захисту прав споживачів 

Європейського Парламенту [185, c. 77]. Комісія визнала, що проект уніфікації 

права продажу не врахував різницю поміж національними правовими культурами. 

Одночасно висловлювалася вона за обмеження сфери застосування 

факультативного права продажу до міжнародних трансакцій споживачів on-line. 

Європейський Парламент у лютому 2014 р. прийняв ініціативу Європейської 

Комісії в запропонованій редакції [203, с. 234].  

Попри усі свої переваги ЦКА не мав значного впливу за межами Австрії, що 

пояснюється дією історичних, політичних, економічних та інших чинників [144, с. 

86]. Найвірогідніше ЦКА, як вже зазначалося, набагато випередив свій час, і 

поступаючись в окремих рішеннях іншим актам такого рангу, був разом з тим в 

чомусь прогресивніший, ніж навіть визнаний світовий авторитет – Цивільний 

кодекс Франції. Європа ще не була готова сприйняти природно-правову 

концепцію, доповнену досягненнями римського права, що стала підмурком ЦКА 

[144, с. 256; 145, с. 409]. Та й загальний імідж Австро-Угорської імперії був менш 

привабливим у очах Європи, ніж Франції (немає значення якої - революційної, 

Наполеонівської чи Бурбонівської). ЦКА на даний час можна оцінити як один з 

найважливіших документів в історії буржуазного цивільного права [203, с. 237].  

Упродовж ХІХ ст. в галузі цивільного права було прийнято багато 

додаткових законів [171, с. 59-61], роблячи неактуальними важливі компоненти 

ЦКА, а судочинство та правотворчість поглибили сенс норм, хоч і не завжди 

успішно [248, с. 755-757]. Тому, без відповіді залишилося питання чому ЦКА не 

скасували після закінчення І Світової війни, для чого розпочатий ще в 1860 р. 

план тотальної ревізії не був реалізований, чому після аншлюсу Австрії в 1938 р. 
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[227, с. 321] Цивільний кодекс Німеччини 1896 р. не заступив ЦКА і чому став 

жертвою щораз ширшого застосування правотворчої техніки, котра базувалася на 

індивідуальних правах.  

Після закінчення І Світової війни в 1918 р. і припинення існування 

Габсбурзької монархії ЦКА ще довго застосовували в Угорщині, Чехословаччині 

та Польщі, де його залишки втратили актуальність після закінчення ІІ Світової 

війни. В Австрії надалі діє більша частина прийнятих в 1811 р. приписів ЦКА. 

Подібна ситуація в Ліхтенштейні (біля 40%) [226, с. 99]. 

 

2.3. Зміни в австрійському цивільному праві у ХІХ ст. та новелізація 

Цивільного кодексу Австрії 1811 року у 1914-1916 роках 

 

Виконуючи завдання кодифікації австрійського приватного права автори 

ЦКА прагнули створити настільки якісний нормативно-правовий документ, 

котрий би функціонував протягом багатьох поколінь в первинному вигляді [323, 

c. 124]. Проте, столітні зміни вимагали внесення корективів до ЦКА. 

Всіх дослідників ЦКА цікавило питання: завдяки чому ЦКА «вижив» та не 

був змінений в часи найбільшого перелому - скасування феодальних відносин в 

1848 р. та переходу від абсолютизму до конституціоналізму в 1859-1867 рр.? 

Можна сказати, що саме невключення в склад ЦКА адміністративних норм, котрі 

торкалися феодальної суспільно-господарської структури, було причиною 

настільки тривалого функціонування ЦКА в незмінному вигляді аж до часу його 

реформування на початку ХХ ст. 

Протягом ІІ пол. ХІХ ст. відбулося багато подій, політичних та суспільно-

господарчих потрясінь. З однієї сторони скасування феодалізму та відносин 

підданства спричинило поширення ЦКА на суспільні відносини власності селян, 

які до цього регулювалися політичними нормами. З іншої сторони – з розвитком 

капіталізму виникла необхідність врегулювання нових приватноправових 

відносин, котрі не регулювалися ЦКА [322, c. 69]. Більше того, постійно 

видавалися спеціальні закони.  
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Найбільший розвиток законодавства в приватноправовій сфері припав на 

час ліквідації абсолютизму і переходу Австрійської монархії на конституційний 

лад, при цьому цей період в літературі поділяють на два етапи [322, c. 70]. 

Зокрема, період з 1859 р. по 1879 р. був часом ліберальних реформ, що 

здійснювалися з метою ліквідації давніх обмежень в інтересах розвитку 

капіталізму, а період з 1879 р. характеризувався відверненням від ідей лібералізму 

[323, c. 125]. Це був період соціальних реформ та збільшення державного 

регулювання у всіх сферах, котрий в літературі називають процесом т. зв. 

«публіцизації» цивільного права, що приводило до стирання існуючих кордонів 

поміж приватним та публічним правом.  

Хоча норми ЦКА не були змінені, але протягом століття змінилися як 

діапазон, так і характер правових відносин, які до того не були врегульовані. 

Частина приписів втратила своє практичне значення, інша частина натомість 

набула нового змісту [204,c. 31]. Велику роль в справі пристосування норм ЦКА 

до нових потреб життя та їхньої відповідної інтерпретації відіграла судова 

практика [270, c. 430-431]. Саме тому ЦКА аж у 1870-1880 р. почав відповідати 

потребам реального соціального та економічного життя Австрії, очевидно, 

завдяки закріпленим у ньому принципам свободи індивіда.  

В сфері зобов’язального права законодавчі зміни ІІ пол. ХІХ ст. торкалися в 

основному питань свободи договору та засад цивільної відповідальності [322, c. 

75]. Буржуазно-ліберальні тенденції, які мали місце на першому етапі 

конституційної ери в Австрії, проявлялися в ліквідації будь-яких обмежень щодо 

укладення договорів. Закон від 14.06.1868 р. скасував норми ЦКА, які 

обмежували вигоди кредитора вміщені в договорі, наприклад, розмір 

отримуваних відсотків (§ 994). Вказаний Закон розглядався як крайній прояв 

перемоги господарського лібералізму, діючи протягом невеликого періоду часу, 

спричинив серйозні наслідки та сильний соціальний опір, особливо в Галичині 

[323, c. 135]. 

Під впливом ідей «соціального солідаризму та охорони економічно слабших 

від лихварів та інших преторіанців біржового лібералізму» в 1877 р. введений на 
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територію Галичини та Буковини, а пізніше поширений на територію всієї 

держави, Закон від 28.05.1881 р. проти недобросовісної поведінки при здійсненні 

лихварської діяльності. Він передбачав не тільки випадки визнання недійсними 

лихварських договорів, але також кримінальну відповідальність для того «хто, 

надаючи чи продовжуючи термін дії лихварського договору, використовує 

незнання, відомі страждання, психічні хвороби, відсутність досвіду чи емоційний 

стан позичальника з метою отримання для себе чи для іншої особи майнової 

вигоди, яка через те, що є надмірною, може спричинити чи пришвидшити 

банкрутство позичальника» [364, c. 128]. Справи, котрі виникали із заборонених 

договорів вирішувалися на підставі Розпорядження Цісаря від 12.10.1914 р., котре 

містило положення про визнання договору недійсним у випадку «використання 

нерозсудливості особи, примусу, психічної хвороби, недосвідченості […] з метою 

отримання майнової вигоди, яка очевидно не відповідає дійсній вартості 

договору» [356, c. 729].  

В ім’я охорони інтересів «економічно слабших» учасників товарообороту 

наприкінці XIX ст. впроваджено незнане до того часу обмеження свободи 

договорів, пов’язане з виникненням договірних зобов’язань нового типу, 

наприклад, визнання недійсними договорів, які суперечать положенням Закону 

від 27.04.1896 р. «Про договори з розстроченням платежу» [43; 33, c. 886].  

Особливі соціальні наслідки в сфері договорів про працю наприкінці XIX 

ст. були наслідком абстрактного включення в ЦКА засад свободи договорів та 

рівності сторін договору. В період тотальної індустріалізації набули поширення 

ідеї охорони прав найманих працівників. Ці тенденції знайшли свій вираз в 

законодавстві про працю, яке постійно розвивалося і вийшло поза межі ЦКА в 

напрямку публічно-правового регулювання. В першій пол. ХІХ ст. в сфері найму 

праці, існували «політичні норми», які регулювали окремі правила 

працевлаштування різних категорій осіб, таких як працівників фабрик, гірників, 

домашньої прислуги і т. д. [322, c. 76]. Ера лібералізму принесла в цю сферу 

спроби уніфікувати приписи, які регулювали трудові відносини, на засадах 

вільної торгівлі, наприклад, в Промисловій Ординації від 1859 р., котра скасувала 



    

     
      

63 

всі обмеження цехового устрою, вказувалося, що умови праці визначалися у 

вільно укладеному договорі між сторонами [323, c. 136].  

У зв’язку з появою друкарства з’явилася окрема група договорів про 

надання поліграфічних послуг, яка отримала правове регулювання в ЦКА. Поряд 

з тим протягом ХІХ ст. виокремилися транспортні договори, чому сприяла поява 

публічного, насамперед, залізничного транспорту. Однак законодавець не 

змінював ЦКА з метою включення до нього норм щодо «нових» договірних 

правовідносин, а пішов шляхом видачі спеціальних законодавчих актів.  

Відмова від лібералізму в 80-тих рр. ХІХ ст. сприяла, під впливом постійних 

виступів працівників фабрик та заводів, розвиткові «соціального законодавства». 

Тому, були внесені зміни до Промислової Ординації, зокрема щодо регулювання 

максимального часу праці, недільного відпочинку, перевірки умов праці і т. і. 

Інтенсивно розвивалося страхове законодавство.  

Великий вплив на зміст поняття та види договірних зобов'язань, котрі 

передбачав ЦКА, здійснив виданий в 1862 р. Торгівельний кодекс Австрії. 

Останній перейняв і модифікував ряд положень ЦКА в сфері торгівельного 

обороту та передбачав можливість укладення нових договорів. Наприкінці 

століття значення спілок, котрі передбачені ЦКА (§§ 1175-1216), в 

господарському обороті кардинально зменшилося у зв’язку із збільшення 

кількості спілок, передбачених Торгівельним кодексом Австрії [323, c. 137].  

Господарські та суспільні зміни, які відбулися в ІІ пол. ХІХ ст., здійснили 

також великий вплив на зміст засад цивільної відповідальності. Збільшення 

кількості нещасних випадків, пов’язане з розвитком машинобудування і 

механізацією транспортних засобів, примушувало до перегляду традиційних засад 

відповідальності, передбачених ЦКА, тобто вини як виключної підстави 

відповідальності [322, c. 77]. 

Після введення ЦКА в дію з’явилось чимало додаткових розпоряджень, які, 

по-перше, частково модифікували правові засади, наявні у самому кодексі, а по-

друге, частково належали до категорії тих політичних розпоряджень, які 

безпосередньо чи опосередковано впливали на приватне право, що відзначає І. Й. 
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Бойко та професор Г. Катрайн [243, c. 69]. Такими додатками були: Закони «Про 

договір купівлі-продажу зі сплатою частками» від 27.04.1896 р. [43], «Про 

відповідальність за шкоду, заподіяну автомобілями» від 09.08.1908 р., котрий 

встановлював об’єктивну відповідальність водія і власника транспортного засобу 

на засаді презумпції винуватості [356, c. 1116], «Про право будівництво на чужій 

землі» від 26.04.1912 р. [45], а також «Закон Про авторське право» від 26.12.1895 

р. [105, с. 50; с. 273].  

Перше порушення згаданої системи відбулося у зв’язку із розвитком нових 

засобів комунікації. Закон «Про залізничний транспорт» від 05.03.1869 р. [256, с. 

271] містив важливий виняток із § 1296 ЦКА, відповідно до якого на позивачі 

тяжів обов’язок доведення вини відповідача; а у випадку смерті особи чи завдання 

їй тілесних ушкоджень існувала презумпція вини залізниці, окрім ситуацій, коли 

нещасний випадок був наслідком непередбачуваних обставин або винної 

діяльності третіх осіб, за які залізниця не несла відповідальність, чи з вини 

потерпілого [356, c. 1108; 33, с. 952].  

Орім цього, на зміст норм ЦКА також вплинули рішення Вищого судового і 

касаційного трибуналу у Відні завдяки своїй діяльності щодо інтерпретації норм 

ЦКА відповідно до нових потреб життя. С. Поснер також відзначав у своїх 

статтях, що в Австрії розійшлися дороги науки цивільного права та судової 

практики, а також те, що неактуальною стала природно-правова конструкція 

кодексу, її необхідно було спростити [299, c. 18-23].  

В кінці ХІХ ст. австрійські правники висунули ідею необхідності 

реформування кодексу, хоча чіткі напрямки не були вказані [323, с. 139]. Вказана 

справа користувалася великою популярністю в правничих осередках та 

політичних кругах [322, с. 78]. Окрім цього, дискусія велася над питаннями 

формального характеру: чи майбутня реформа повинна стосуватися ЦКА в 

цілому, чи повинні вноситися лише часткові зміни, чи зміни повинні бути вміщені 

в окремий законодавчий акт, не вносячи їх безпосередньо до ЦКА, котрий би діяв 
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на засаді «lex poterior derogate prior»3, чи зміни повинні вноситися до кожної 

статті окремо [197, с. 49-50]. 

Одним з перших був соціаліст-правник А. Менгер ще в 1895 р. в своїй 

ректорській промові «Про соціальні завдання юриспруденції» («Über die sozialen 

Aufgaben der Rechtswissenschaft») наголосив на необхідності повної перебудови 

приватного права та поглиблення вивчення соціальних напрямків на юридичних 

факультетах. Його підтримали й інші вчені, наприклад, Л. Міттайс, Ю. Офнер. 

Проте, заклики до проведення реформи не отримали схвалення [33, с. Х].  

Хоча поява двох новіших цивільних кодифікацій – німецької та 

швейцарської – все ж таки підштовхнули законодавця до реформування ЦКА, 

котрий на той час функціонував близько століття в майже незміненому вигляді.  

Урочисте святкування з нагоди 100-літнього функціонування ЦКА, хоч і 

відбувалося в переддень його новелізації, проходило в атмосфері гордості і 

вшанування його цінності. З тієї нагоди було видано велику Ювілейну Книгу, 

котра розпочиналася доповіддю міністра юстиції Ф. Клейна присвяченій 

тривалості австрійської кодифікації [245, с. 3; 199, с. 368; 235, c. 203, 211].           

Е. Тілль був прихильником внесення змін до ЦКА, це б дало змогу заповнити 

прогалини та скасувати тільки ті норми, котрі не узгоджувалися з новими змінами 

[258, с. 17]. 

В перші роки функціонування ЦКА система автентичної інтерпретації, 

затверджена постановами Імперського суду та «коментаторський метод», який 

скрупульозно дотримувався судами, змогли зберегти оригінальні риси 

австрійського права. Але згодом на ньому залишило свій відбиток німецьке 

цивільне право. З середини ХІХ ст. вплив Ф. К. Савіньї та історичної школи 

змусило австрійських юристів використовувати концепції, розроблені в 

Німеччині.  

Й. Унгер один із найяскравіших представників австрійської доктрини в 1904 

р. своєю працею «Перегляд загального цивільного кодексу» («Zur Revision des 

allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches») вказав на необхідність внесення часткових 

                                                           
3 «Пізнішим законом відміняється більш ранній». 
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змін до ЦКА [343, с. 108; 209, с. 561]. Вченого підтримали Штайнбах, Л. Міттайс, 

Кляйн і Ранда. Штрогаль вбачав необхідність проведення повноцінної реформи. 

С. Поснер в своїй статті в «Газеті судовій варшавській» відзначив, що Й. Унгер 

вважав ЦКА шедевром, та вказав, що тогочасний «австрієць дивиться на свій 

кодекс як на дорогоцінний камінь, так само як і француз на свій Code civil» [299, 

с. 744-746]. 

Австрійський уряд створив комісію, до складу котрої ввійшли: Й. Унгер 

президент Найвищого трибуналу, колишній міністр конфесій та освіти та 

професор цивільного права і ректор Ягеллонського університету С. Мадейскі, 

професор Празького університету А. Ранда, керівник відділення та професор 

Віденського університету Й. Кляйн, професор Віденського університету Й. Шей 

та Е. Штайнбах (колишній міністр фінансів та Президент Найвищого Трибуналу у 

Відні). Ф. Кляйн тогочасний начальник секції в міністерстві юстиції та автор 

австрійського кодексу цивільно-процесуального 1895 р. [353, с. 264; 366, с. 6]. 

Проте, комісія вирішила працювати лише з готовим законопроектом [33, с. ХІ].  

Австрійська влада відгукнулася на пропозицію та до кінця 1907 р. 

розробила законопроект («Gesetzentwurf betreffend Änderung und Ergänzung einiger 

Bestimmungen der Städteordnung»), який 11.12.1907 р. було внесено до Палати 

панів австрійського парламенту [198, с. 1793]. Влада прийняла пропозицію          

Й. Унгера щодо внесення часткових змін до ЦКА. Після оприлюднення 

законопроекту правники висунули загальну думку, що в даній версії новела 

непридатна. Одночасно, внесення часткових змін набрали більшої популярності 

[199, c. 369; 323, с. 140]. Урядовий проект складався із 199 параграфів, котрі 

супроводжувалися відповідними поясненнями. 

Законопроект став підставою для нарад юридичної комісії Палати панів. 

Призначено було підкомісію, до складу котрої ввійшли: Грабмайр, С. Мадейскі, 

Чиглярж та Й. Шай. Підкомісія в 1909 р подала свої висновки у формі проекту 

новели («Beschlüsse des Subkomitees der juristischen Kommission des Herrenhauses 

Über die Novelle zum allgemeinen burgerlichen Gesetzbuch»), котрий також було 

пізніше перероблено. При цьому, основна частина праці належала Й. Шаєві, що 
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було відображено в його звіті 1912 р. («Bericht der Kommission für 

Justizgegenstände über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Anderung und 

Erganzung einiger Bestimmungen des allgemeinen burgerlichen Gesetzbuches»). В 

такій формі Новелу прийнято було на засіданні Палати Панів 19.12.1912 р. [33, с. 

ХІІ]. Проте, деякі норми, наприклад, про право на будівництво були виключені з 

проекту та вміщені в окремий Закон від 26.04.1912 р. [45]. 

Однак проект новели не було обговорено в Палаті послів у зв'язку із 

закриттям парламенту та початком війни. Цією ситуацією скористалося 

австрійське правління та прийняло три Новели до ЦКА («Teilnovellen zum 

allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche»): Перша Новела Цісарське розпорядження 

від 12.10.1914 р. [33, с. 433-447; 50]; Друга Новела від 22.07.1915 р. [33, с. 446-

447; 51]; Третя Новела від 19.03.1916 р. [225, c. 330; 33, 448-470; 128, с. 33; 52]. 

Такі дії Уряду в пресі обґрунтовувалися як «нагальна потреба» спричинена 

воєнним станом [74, с. 95].  

З відновленням діяльності парламенту в 1917 р. Новели опрацьовувалися 

юридичною комісією Палати послів. Також було створено нову підкомісію, 

головою котрої став С. Дністрянський. До складу також ввійшли: д-р Ліберманн, 

Ю. Офнер, д-р Редліх та д-р Роллєр. Ватро відзначити, що С. Дністрянський був 

прихильником повноцінного перероблення ЦКА та критикував Новели [89, с. 46].  

Підкомісія проводила спільні наради з делегацією юридичних товариств у 

Відні та підготовила деякі зміни до Новел. Проте, сама парламентська комісія не 

провела нарад, оскільки міністр юстиції д-р Шауер зволікав з наданням комісії 

висновків судових органів щодо оцінки Новел. В кінці 1918 р. припинив свою 

діяльність австрійський парламент не прийнявши рішення щодо Новел [74, c. 

274]. Тому, відповідно до § 14 Основного закону вони набули дефінітивну 

законну силу і стали інтегральною частиною ЦКА [с. 18-19]. 

Після прийняття Новел та інших законів зближення з німецьким правом ще 

більше посилилося [222, с. 14]. Проте, не всі австрійські положення опинилися під 

впливом німецького права. Незважаючи на це, ЦКА володів власною 

самобутністю.  
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Й. Унгер пропонував розробити проекти законів про внесення змін до ЦКА, 

називаючи таку ревізію кодексу «мозаїкою». Йшлося про необхідність «видалити 

тільки деякі цеглини з давньої поважної будівлі і замінити їх іншими, завдяки 

чому будівля повинна стати сильнішою і міцнішою» [334, с. ІІІ]. Праці Й. Унгера 

мали як позитивні, так і негативні практичні наслідки.  

Новели стосувалися усіх інститутів цивільного права, але особливо - 

загальних положень договірного права, договорів про найм житлових приміщень, 

оренди, трудових угод, договорів підряду. Після Й. Унгера австрійська і німецька 

доктрини і надалі знаходилися у постійній і тісній взаємодії, що, можливо, не 

завжди позитивно впливало на зміст ЦКА, але сприяло консолідації і розвитку 

романо-германської (центральноєвропейської) родини приватного права [147, с. 

225-226]. Новелізація не змінила ані систематики, ані головних засад ЦКА, а 

полягала в тому, що окремі статті ЦКА замінювалися іншими. Однак, загалом 

зміни торкалися майже 250 статей з різних розділів ЦКА.  

Перш за все радикальної перебудови вимагало зобов’язальне право, де «не 

має ані одного параграфу, котрий би відповідав сьогоднішнім поглядам і 

потребам» [299, с. 814-815]. На думку С. Поснера, вадою австрійського 

цивільного права було неврахування «інтересів і потреб слабших верств 

населення» [299, с. 834-838]. В сфері договірного права, окрім спрощення форми 

укладення договорів, новелізація впровадила важливі зміни, котрі були наслідком 

дотримання так званої «матеріальної етики в сфері цивільного права». За зразком 

Цивільного кодексу Німеччини зміни були внесені до § 879 ЦКА щодо визнання 

недійсними договорів, які суперечили законодавству чи «добрим звичаям» [355, с. 

72].  

Найбільшу кількість змін (більше 15 відсотків) було внесено до параграфів 

ЦКА щодо договорів про надання послуг [323, с. 142; 355, с. 94]. З цією метою 

змінений був весь Розділ 26 Книги ІІ ЦКА про «відплатні договори щодо надання 

послуг» [33, с. 327-328]. Було проведено розмежування поняття «найму послуг» 

(службовий контракт) від поняття «договору на виконання робіт». «Договір найму 

послуг» визначався як «зобов’язання на певний час до надання послуг іншій 
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особі» [112, с. 167]. В цьому випадку простежується елемент тривалості правових 

відносин та особистого підпорядкування працівника роботодавцю, що не 

спостерігалося в відплатних договорах на виконання робіт [355, c. 78; 334, c. 65-

66, 76; 322, с. 82; 323, c. 144]. 

Метою новелізації ЦКА була також цілісна перебудова засад цивільної 

відповідальності за спричинену шкоду, але в межах часткової реформи це не було 

можливим. Зокрема, як відзначає С. Врублєвські, новели не внесли принципових 

змін: «не проведено різницю між деліктами та випадками порушення 

зобов’язання, не впроваджено обов’язку відшкодування ідеальної шкоди, не 

зроблено спроби замінити відповідальність з вини на відповідальність за 

наслідок» [355, с. 110]. Єдиною важливою зміною з даної сфери було 

впровадження приписів (на зразок Цивільного кодексу Німеччини) проти 

виконання права з метою спричинення шкоди іншій особі. Змінений § 1295 

передбачав обов’язок відшкодування шкоди особою, «яка в спосіб, суперечливий 

із добрими звичаями завдала шкоди іншій особі. У випадку, якщо шкода стане 

наслідком виконання прав, особа нестиме відповідальність тільки тоді, коли 

виконанням прав передбачалося завдання іншій особі шкоди» [33, с. 371].  

Щодо деліктної відповідальності, то зміни впроваджували два винятки із 

загальної засади винуватості (вини). Якщо шкода була наслідком руйнування 

будинку чи іншого устаткування, розміщеного на земельній ділянці, відповідав 

володілець земельної ділянки. При цьому, володілець зобов’язаний був довести, 

що він доклав всіх зусиль необхідних для відвернення небезпеки. Подібний 

виняток передбачено було при відповідальності за шкоду завдану домашніми 

тваринами [334, с. 219]. До внесення змін особа, котра вимагала відшкодування 

шкоди повинна була довести наявність вини, що на практиці було дуже важко, 

натомість після внесення змін до ЦКА володілець домашньої тварини повинен 

був довести, що він належним чином слідкував за твариною чи вжив всіх 

необхідних заходів для нагляду за твариною [322, с. 83].  

Не зважаючи на загальні тенденції до оновлення законодавства, ЦКА й 

наприкінці ХХ ст. продовжував зберігати свою концепцію та значення [143, с. 
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103-106]. Як вказує професор Р. Вельсер, ЦКА функціонує вже понад 200 років 

завдяки тому, що був завжди стало новелізований [352, с. 596].  

ЦКА в редакції 1914-1916 рр. продовжував діяв також на 

західноукраїнських землях після розпаду Австро-Угорської монархії, до складу 

котрої вони входили [33, с. ХІІІ; 130, с. 241-244]. На цих територіях утворилася 

нова держава проголошена Національними Зборами у Львові 18.10.1918 р., котрій 

Тимчасовий Основний закон, ухвалений Українською Національною Радою 

13.11.1918 р., дав назву ЗУНР [33, с. 473-474]. Закон від 21.11.1918 р. вказує в § 1: 

«Закони і розпорядження, на підставі котрих в минулій австрійській державі 

виконувалося судівництво, оскільки вони не суперечать державності 

Західноукраїнської Народної Республіки, залишаються до їхньої зміни, зглядно 

знесення, в правній силі і на їх підставі повинно вестися судочинство» [33, с. 474]. 

Така позиція законодавчої влади відродженої держави повинна бути 

пояснена не тільки станом війни та нагальними практичними потребами 

регулювання зобов’язальних відносин, а й перевагами юридичної догматики 

ЦКА, а саме: ефективною для практики наглядністю форми; логічною 

концентрацією юридичного матеріалу; простотою для розуміння внаслідок 

зрозумілості структури; здатністю заповнювати прогалини в позитивному праві. 

Очільники ЗУНР бачили ЦКА як складову цивілістичної традиції на 

західноукраїнських землях, виразника певних ідеалів і цінностей, які в сучасній 

Україні узагальнюють у понятті «європейські цінності». 

ЦКА пережив крах Габсбурзької монархії і надалі функціонує в незалежній, 

демократичній республіці. На території Галичини повноцінне скасування ЦКА 

відбулося після уніфікації польського цивільного права в 1945-1946 рр. На 

Буковині, яку загарбала Румунія, ЦКА був чинним аж до 1938 р. [105, с. 50].  
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2.4. Особливості застосування Цивільного кодексу Австрії 1811 року на 

угорських землях (1852-1918 роки)  

 

ЦКА з моменту вступу в законну силу з 01.01.1812 р. вперше уніфікував 

приватне право в Австрійській імперії, проте не на всій території, що вже було 

відзначено. Непоширення уніфікованого приватного права на угорські землі стало 

наслідком особливого конституційного статусу цих земель в Габсбурзькій 

монархії, а полягав він в наявності незалежної влади на місцевому рівні, що 

використовували джерела угорського права [280, c. 33-35]. Після відміни 

Конституції в 1851 р. ЦКА разом із Організаційними принципами 1852 р. було 

поширено на територію всієї монархії. З внесенням відповідних змін ЦКА 

вступив в дію з 01.05.1853 р. в Угорщині, Хорватії, Славонії, Сербії, провінції 

Тімішоарський Банат, а також з 01.09.1853 р. в Трансільванії [47, с. 1029; 48, с. 

501].  

Введення ЦКА в Угорщині відбувалося в період останньої фази робіт над 

реформуванням власного приватного права, котре мало середньовічне коріння. 

Через наслідки [362, с. 2197; 267, с. 89] турецького панування та функціонування 

правових й економічних інститутів, котрі брали свій початок ще у Середньовіччі, 

угорська правова система не розвивалася практично до кінця ХVIII ст., а приватне 

право до 1848 р. мало феодальну спрямованість [280, с. 38; 132, c. 39]. Ідея 

всеохоплюючої правової реформи набрала популярності аж у 1825 р. [267, с. 95; 

362, с. 2160].  

Перші підготовчі роботи щодо введення ЦКА в дію в Угорщині 

розпочалися ще в квітні 1850 р. під керівництвом міністра юстиції А. Шмерлінга, 

котрий згодом створив комісію у складі 30 осіб [362, c. 2151; 242, c. 455; 55, c. 24]. 

Справу продовжив наступний міністр К. Краус на початку 1851 р. новим 

Комітетом, до складу котрого входили спеціалісти з Угорщини, Хорватії та 

Трансільванії [346, c. 542]. Робота передусім зосереджувалася на тимчасовому 

введенні частини норм ЦКА в Угорщині [280, c. 46]. До середини 1851 р. 
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підготовлений був проект закону. Відповідні норми ЦКА були змінені чи 

скасовані, зокрема, розділ, що стосувався сімейного права. 

Міністр юстиції К. Краус заявляв, що прагне негайного та цілісного 

введення ЦКА на території Угорщини, проте це було проблематично. Зокрема, 

австрійська Конституція 1849 р. та видані для її реалізації закони спричинили 

скасування більше 60 параграфів ЦКА через їхнє посилання на публічне право та 

невідповідність прийнятим актам [287, c. 2]. Міністр юстиції вважав 

непрактичним опублікування оригінального тексту ЦКА, оскільки потрібно було 

взяти до уваги «особливі відносини у відповідних коронних землях», де ЦКА ще 

не діяв, зокрема в Угорщині – інститут невідчужуваності земельної власності 

дворян, сімейне та «особове» право [280, c. 47].  

В кінці грудня 1851 р. австрійський імператор підтримав проект про основні 

положення судової та управлінської організації. Пункт 33 звучав так: 

«Австрійський цивільний кодекс повинен бути […] введений як загальне право 

для всіх громадян Австрійської держави навіть у тих землях, в яких він до тепер 

не вступав в силу, після і відповідно до належної підготовки, а також зважаючи на 

особливі відносини в цих землях» [280, c. 49].  

Хоч ЦКА з 1812 р. не змінювався, проте, велика частина норм 

супроводжувалася автентичною інтерпретацією та внесенням змін до окремих 

норм («пізніші дописки») [41, c. 1; 280, c. 50]. В Угорщині цю проблему вирішили 

в інший спосіб. Розроблено було своєрідний «додаток» в березні 1852 р., а також 

Патент про оприлюднення ЦКА в Угорщині.  

В кінці листопада 1852 р. міністр юстиції вказав, що в Трансільванії ЦКА 

буде впроваджений в іншому порядку. Проте, впровадження ЦКА було схвалене в 

Угорщині 29.09.1852 р., а в Трансільванії 29.05.1853 р. Закон вийшов під назвою 

«Allgemeines osterreichisches burgerliches Gesetzbuch: kundgemacht mit dem Patente 

vom 29. November 1852 in den Konigreichen Ungarn, Croatien und Slovonien, der 

serbischen Woiwodschaft und dem Temeser Banate, sammt den auf dieses Gesetzbuch 

sich beziehenden in dem Anhange enthaltenen nachtraglichen Verordnungen» [280, с. 

54].  



    

     
      

73 

Спочатку було опубліковане німецькомовне видання, згодом в 1853 р. 

двомовне угорсько-німецьке, а для Хорватії хорватсько-німецьке. Для 

сербськомовних територій в 1849 р. був виданий офіційний переклад на сербській 

мові, проте без додаткової постанови [280, c. 55]. В 1858-1860 рр. був 

опублікований наступний двомовний румунсько-німецький переклад, але без 

додаткової постанови. Також були оприлюднені відповідні патенти, які мали на 

меті детальніше з'ясувати зміст норм ЦКА [205, c. 17] та з'ясувати, яких обмежень 

він зазнає на території певної коронної землі [280, c. 56].  

З оприлюднених Патентів зрозуміло, що система посилань ЦКА 

поширювалася також на Угорщину і Трансільванію. Проте, там вона зазнала 

обмежень, оскільки норми на які здійснювалися посилання, залишалися в дії лише 

в тому випадку, якщо вони не суперечили закону чи Організаційним принципам 

1852 р., або не були не сумісними з ними. Беззаперечно було зафіксовано, що з 

денонсацією вірнопідданства відповідні положення ЦКА припиняли діяти, але 

обмеження стосовно успадкування дворянських маєтків залишалось в силі [280, c. 

59].  

В оприлюднених Патентах особлива увага зверталася на ті положення ЦКА, 

що стосувались перевидання літературних творів (§ 1171) і договорів про видання 

(§ 1164), оскільки дані відносини регулювалися «політичними 

розпорядженнями»; саме ці положення з урахуванням опублікованого у 1847 р. 

Патенту «Про захист літературної та творчої власності», увійшли в дію на 

території Угорщини та Трансільванії. 

В Патентах також звертається увага на те, що відповідні «фінансові та 

камеральні закони» [41, c. 13], зокрема, фінансові Патенти 1816 р. та 1848 р. [42], 

набудуть чинності в Угорщині та Трансільванії тільки після введення ЦКА в дію 

[280, с. 60]. Вони регулювали необхідність повернення позики у монетах чи 

паперових купюрах [41, с. 17-18; 280, с. 61].  

Впровадження австрійського приватного права мало значний вплив на 

правове життя на угорських землях та в Трансільванії, а також викликало 
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бурхливу реакцію та спроби протиставити ці масивні зміни власній правовій 

культурі [212, c. 396]. 

Деякі важливі зміни стосувалися насамперед сімейного права, заповіту та 

успадкування майна духовенства, а також «регулювання відносин невід'ємності 

дворянських землеволодінь (авіцітету)». Анонімний автор у доповіді про Патент 

про невід'ємність дворянських землеволодінь зазначив: «поява цього закону 

зробила епоху», тому що через нього майнове право було звільнене від «вже 

застарілих та хворобливо перебудованих інституцій». Професор австрійського 

цивільного права університету в Пешті П. Гарум ще з 1852 р. наголошував 

насамперед на аспекті правової єдності: «Через еволюцію у відносинах нашого 

держаного життя», через ЦКА «для всіх громадян нашої великої Батьківщини від 

По (Венеція) до Вісли (Галичина) і від Інну (в Тіролі) до Альти (в Трансільванії) 

існує єдине право» [231, c. 388]. 

ЦКА вперше реалізував правову єдність в приватному праві на угорських 

землях [280, c. 67]. Якщо поглянути з політико-правової перспективи, він приніс 

також цілком прийнятні рішення - ті реформи, які вже прийняв угорський 

ландтаг, як передумову до майбутньої власної угорської кодифікації приватного 

права у 1848 р. [275, c. 33] у введенні ЦКА, виданні Патенту про невід'ємність 

землеволодінь дворянства («авіцітет») та знятті обтяжень з земель, знайшли свою 

чітку реалізацію.  

Зміна політичної ситуації відбулася після підписання т. зв. 

Люксембурзького маніфесту у 1859 р. у зв'язку із програшем війни в Італії. Також 

відбулися реформи у законодавстві та управлінні, які бути спрямовані на 

модифікацію урядової системи. Ці зміни, відповідно, були підставою для 

скликання посиленої Імперської ради. 

Дії посиленої Імперської ради привели до введення Жовтневих дипломів 

1860 р. [46, c. 336-338]. Це було першим поштовхом до модифікації угорської 

правової системи, що повинно було уможливити успішне об'єднання угорських 

земель в одну державу. Видання Жовтневих дипломів мало негативні наслідки 

для діяльності австрійської юстиції та докорінно змінило юридичну силу ЦКА 
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[132, с. 64-65; 280, c. 88-89]. Це було пов'язано із тим, що цивільне законодавство 

потрапляло під юрисдикцію угорського парламенту [169, c. 233]. 

На засіданні Верховного суду у Пешті мала бути проведена конференція, де 

планувалось розглянути питання та розробити поради стосовно організації 

угорського правосуддя. Окремі укази торкнулися Хорватії, Словенії та 

Трансільванії, до цих указів також належали Жовтневі дипломи, їхні наслідки 

мали величезний вплив на законодавство, яке було чинним аж до 1918 р. Дані 

укази привели до поділу угорськомовних країв на окремі правові регіони [280, c. 

90; 188, c. 3]. В Угорщині Жовтневі дипломи спричинили загальне незадоволення. 

На думку угорських представників, ЦКА суперечив духу угорської нації 

[190, c. 361, 377]. Проте, з іншої сторони він мав позитивну оцінку багатьох 

спеціалістів та багато переваг [206, c. 3, 6]. ЦКА привів до «гармонії та 

повноцінності» угорського приватного права [206, c. 18]. В будь-якому випадку 

повернення до дореволюційного права вважалось неможливим. 

З погляду представника Трансільванії М. Фюгера були лише дві 

альтернативи: «або створити зовсім новий» власний кодекс приватного права, 

відповідно тут можна й адаптувати іноземний кодекс, наприклад, Цивільний 

кодекс Франції, або прийняти ЦКА після внесення змін [280, c. 92]. Підтримати 

першу альтернативу, означало прийняти ідеї, що панували в Європі стосовно 

правової рівності, відхиливши національні особливості. Крім того, як 

відзначалось в одній із найпопулярніших тогочасних угорських щоденних газет 

«залишається чекати [...] на готовність нашої сучасності до кодифікації» [191, c. 

14]. На думку М. Фюгера, в цьому випадку ідея з прийняттям вже перевіреного на 

території коронних земель ЦКА виглядала прийнятніше ніж створення власного 

кодексу [206, c. 11]. Навіть прихильники старого угорського приватного права 

зізнавались, що стосовно договірного права потрібно було застосовувати ЦКА, 

спочатку «примиривши угорську націю з духом ЦКА» [191, c. 15]. 

У січні 1861 р. муніципалітети отримали указ від імператора, в якому 

повідомлялось про анулювання усіх тих рішень, що тимчасово залишилось в дії, 

разом із Жовтневими дипломами, які стосувались недотримання австрійського 
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судового права [330, c. 320]. Це підштовхнуло комітати звернутися до імператора 

на підтримку старого угорського права [242, c. 458]. 

Під головуванням придворного судді Г. Апонуя та президента Палати 

Лордів Г. Майлата, 22 січня відбулось відкриття конференції у Пешті [188, c. 307; 

169, c. 252]. Туди прибули науковці та практики, а також політики, 

найвідомішими серед них були: Ф. Дік, Б. Хорват та Л. Тот. Загалом на 

конференцію прибуло 60 учасників [189, c. 30]. 

Відповідно до Жовтневих дипломів конференція повинна була обмежитись 

питаннями інтеграції угорських територій в спільну державу, обговоренням 

можливостей відновлення відповідного угорського правосуддя [289, c. 94]. Проте, 

відповідно до Указу імператора від 26.11.1860 р. було поставлене наступне 

завдання: «Окреслити або ж створити правові норми, застосування яких у межах 

правосуддя вважатиметься доречним» [267, c. 102]. Було створено відповідну 

комісію, котра почала працювати 22.01.1861 р. Загалом після 18-ти засідань 

конференція була завершена 04.03.1861 р. [188, c. 3]. 

Відповідно до рішень Конференції прийнято було 400 параграфів [330, c. 

325] спадкового права ЦКА. На останньому засіданні конференції 10 березня було 

прийнято остаточне рішення щодо цивільного права [189, c. 30, 38, 62, 70, 78]. 

Курія Судової конференції вирішила відновити угорське матеріальне цивільне 

право зі змінами та доповненнями, які містили елементи австрійських законів, які 

були поширені на територію Угорщини з 1850 р. з урахуванням змін соціально-

економічних відносин після 1848 р. Це було спрямовано на «приватноправове 

зрівняння» [241, c. 30], головним чином за ініціативи Ф. Діка [267, c. 104], якого 

називають батьком «державно-правових зрівнянь» 1867 р. Це був компроміс між 

угорським та австрійським приватним правом, який в кінцевому результаті так і 

не зміг подолати внутрішні протиріччя та суперечливість аргументів 

представлених, Судовою конференцією. Рішення Судової конференції 

узагальнювались під заголовком «Положення земельних суддів [...] в справах 

правосуддя» [289, c. 97].  
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Зміст рішень Курії Судової конференції складався з восьми частин і 

охоплював більше ніж 3000 параграфів [188, c. 7; 360, с. 23]. 23 з них включали в 

себе у першій частині «Приватне право». На підставі § 1 були відновлені старі 

угорські закони, які мали ряд недоліків. Наступні два десятки пунктів визначали 

зміни, які були внесені в угорське приватне право. Хоч це не дало можливості 

повернутись до попереднього законодавства.  

З рішеннями Курії Судової конференції дія ЦКА був офіційно закінченим, а 

також інших законів з галузі приватного права, які набули чинності після 1850 р. в 

Угорщині. Тим не менш, були винятки щодо «авіцітету» 1852 р., земельного 

кадастру 1855 р. та Закону про захист інтелектуальної власності 1846 р., що 

вступили в дію водночас із впровадженням ЦКА на угорських територіях [280, c. 

99]. 

Метою рішень конференції було встановити «рівність» у цивільному праві 

[330, c. 326]. Вони виконували певну «роль містка» [242, c. 469]. Рішення мали на 

меті, наскільки це можливо, узгодити все з угорським цивільним правом, що 

існувало до введення ЦКА. Але після реформ 1848 р. його повне відновлення 

стало неможливим, особливо у сфері сімейного та спадкового права, внаслідок 

скасування «авіцітету». Однак, вони внесли абсолютно нові елементи. У 

різноманітному конгломераті старих та нових елементів угорського права були 

присутні запозичення з ЦКА та інших австрійських законів. Натомість, 

Трансільванія зберегла австрійське правосуддя та судоустрій, яке було прийняте 

після 1849 р. [169, c. 254].  

Незважаючи на суперечливу позицію в конституційних питаннях, обидві 

палати парламенту прийняли рішення Судової конференції без аналізу змісту 

[280, c. 106-107]. Для того, щоб наголосити на їхньому тимчасовому характері, 

рішення Курії Судової конференції не трактувались парламентом як формальні 

закони, крім того не були санкціоновані монархами. Уряду у Відні протягом 1861-

1867 рр. намагався домогтися перевірки рішень Судової конференції з метою 

відновлення дії ЦКА в Угорщині [233, c. 123, 127]. 
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Після розпуску парламенту у 1866 р. австрійський імператор прийняв ці 

зміни [169, c. 309, 315, 318]. Фактично з 1861 р. окреме судове законодавство для 

Угорщини та Цислейтанії призвело до розвитку двох окремих юрисдикцій з 

повністю відмінним характером [280, c. 122-123].  

Постанови Курії Судової конференції сприймаються усіма лише як 

проміжний «допоміжний засіб та спосіб орієнтації» [160, c. 19] для угорського 

правосуддя, що повинен був полегшити правовий перехід від австрійського до 

угорського приватного права. Ці рішення також використовувалися і в 

угорському судочинстві [301, c. 51; 313, c. 277]. При цьому вони мали майже 

аналогічну Тріпартітуму4 правову природу поряд із небагатьма законами в галузі 

приватного права, які були відновлені Судовою конференцією. 

Вже після реформ законодавства угорського парламенту 1848 р. [233, c. 123] 

майже вся письмова частина угорського приватного права була скасована, а 

частина Тріпартітуму, включно із введенням ЦКА, визнавалась застарілою. Не 

зважаючи на формальне скасування, ЦКА фактично залишився у дії [233, c. 127; 

361, c. 11]. Тому, створення власного приватноправового кодексу для Угорщини 

стало терміновою політико-правовою необхідністю.  

Уніфікація права на всіх угорських територіях вже була неможливою [360, 

c. 24; 362, c. 2142, 2153; 160, c. 6]. Рішення Курії Судової конференції 

поширювалися на територію Угорщини, Тімішоарський Банат та Сербську 

Воєводину [169, c. 237; 164, c. 365], але з 1848 р. не поширювались на 

прикордонні території, Хорватію та Славонію, за винятком республіки Фіуме та 

Трансільванії (оскільки там були лише т. зв. анексовані частини Угорщини) [330, 

c. 317, 326; 181, c. 417; 360, c. 23]. Рішення Судової конференції були не 

спроможні заповнити усі прогалини в приватному праві. Фактично уніфікувати 

цивільне право не вдавалося до 1918 р., не зважаючи на численні спроби ще з 

1867 р. 

                                                           
4 Звід права Угорського королівства в трьох частинах, затверджений в 1517 р., став основою юрисдикції 

королівства до 1848 р. 
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З 1861 р. спільний комплекс угорських територій з політико-правового 

погляду розпався на багато областей приватного права [172, c. 248; 344, c. 83; 329, 

c. 341; 207, c. 603]. За винятком королівства Угорщини, правова система, створена 

у 1853 р. діяла у інших регіонах Трансільванії ще тривалий період. Їхній 

подальший розвиток знаходився, не залежно від розвитку приватного права, в 

руках відповідних земельних парламентів, отже для них поступово формувалися 

відмінності в тексті ЦКА.  

Після підписання Австро-угорської угоди та перетворення Австрії в 

дуалістичну монархію головним напрямком правової політики було встановлення 

правової єдності на території спільної держави та уніфікація законодавства у 

світлі становища угорського правосуддя та станової загрози правовій єдності 

держави [114, с. 97; 135, с. 114; 276, c. 229].  

Зі створенням власного судового законодавства в Угорській частині 

монархії утворилася окрема від Цислейтанії правова система. Особливо помітним 

це було в приватному праві [271, c. 28]. У 1861 р. угорське приватне право 

«номінально» було відновлено, але у дійсності ЦКА продовжував діяти, особливо 

земельне та зобов'язальне права. Окрім цього ЦКА використовувався у судовій 

практиці та правознавстві [233, c. 127]. Угорська наука приватного права, із 

застосуванням пандектної системи та з урахуванням кодифікаційних проектів 

угорського цивільного кодексу, з 1900 р. почала розвивалась у власному 

напрямку, окремо від ЦКА [280, c. 126].  

З 1867 р. [160, c. 19; 301, c. 51; 313, c. 277; 330, c. 317, 326; 360, c. 23] було 

здійснено часткову кодифікацію угорського приватного права (1871 р. - загальна 

частина; 1880 р., 1885 р. - спадкове право). Лише в невеличкій частині сімейного 

права була успішно проведена кодифікація (1877 р. - опікунське право; 1894 р. - 

шлюбне право) [362, c. 2163; 271, c. 34]. З 1895 р. кодифікаційні праці велись 

навколо загальних проектів цивільного кодексу; в наступних два десятиліття, до 

1916 р., розроблено було загалом п’ять версій. Вони в основному зазнали впливу 

німецького та швейцарського цивільних кодексів, хоч в невеликій частині були 

запозичені норми ЦКА в редакції 1914-1916 рр. Робота у парламенті не була 
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проведена до кінця через початок І Світової війни. Така ж ситуація була в 

Хорватії. Хоча там зміни до цивільного законодавства, які розроблялися з 1900 р., 

базувалися на ЦКА [224, c. 7; 236, c. 9]. 

Після завершення І Світової війни, на основі Паризьких договорів 1919-

1920 рр.: Трансільванія дісталась Румунії; Хорватія - Славонія, Воєводина, так 

само, як і Тімошоарський Банат, що після 1867 р. був включений до 

«прикордонної зони», Боснія та Герцеговина відійшли до Югославії; Фіуме було 

присуджено Італії. На всіх територіях переданих Угорщині діяв ЦКА відповідно 

до поточного стану законодавства від 01.11.1918 р. [128, с. 34; 280, c. 127]. 

Угорське приватне право у формі, якої йому надали рішення Курії Судової 

конференції, доповнене законами та удосконалене практикою, після провалу 

кодифікації приватного права, на основі готових положень 1928 р., продовжувало 

діяти навіть після закінчення ІІ Світової війни [210, c. 446]. У 1959 р. вперше було 

прийнято власний угорський цивільний кодекс, однак його інтелектуальні основи 

були віднайдені у соціалістичній правовій системі [358, с. 9]. Така ж ситуація 

склалася на колишніх угорських, а після 1918 р. югославських, територіях [329, c. 

341; 207, c. 603-605]. 

На підставі адміністративних Розпоряджень від 29.04.1922 р. дію 

австрійського цивільного права з 15.06.1922 р. поширено було на територію 

Бургенланду (колишні угорські території приєднані до Австрії), за винятком 

сімейного права [284, c. 60; 283, c. 3]. 
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Висновки до розділу 2 

Результатом кодифікаційних робіт кін. XVIII ст. в галузі цивільного права в 

Австрійській монархії став АЦК 1797 р. Кодифікація мала ряд феодальних 

пережитків і в основному відповідала інтересам пануючого класу. 

Характеризуючи позитивну сторону введення в дію кодексу, можемо 

констатувати, що він був типовою природно-правовою кодифікацією. Це не 

тільки повноцінна кодифікація приватного права в Габсбурзькій монархії, але й 

перша цілісна кодифікація приватного права в Європі взагалі, котра діяла на 

території західноукраїнських земель. Джерелами АЦК 1797 р. стали пандектне 

право, Прусське земське уложення 1794 р., провінційне право окремих 

австрійських країв, Статут Малої Польщі. АЦК 1797 р. складався із 1613 

параграфів та був поділений на три розділи відповідно до модифікованої 

інституційної системи. Самостійним інститутом цивільного права у кодексі 

визнавалося зобов'язальне право, що випливало із правового регулювання 

зобов'язальних відносин у окремій ІІІ Частині. 3аконодавець визначав 

зобов'язання як дію, шляхом якої одна сторона переносила на іншу сторону будь-

яке особисте право і внаслідок чого покладала на себе певний обов'язок, який з 

особистим правом того, на кого воно переносилося, співвідносилося як причина і 

наслідок.  

Джерелами ЦКА були римське, німецьке та прусське право та в невеликій 

частині місцеве право окремих провінцій. ЦКА вміщував 1502 параграфи та 

складався з короткого вступу (§§ 1-14) і трьох частин: І. Особове право (§§15-

284), ІІ. Речове право (§§ 285-1342), ІІІ. Про приписи спільні для особового та 

речового права. Основним в ЦКА був поділ на право «особове» та речове, котрий 

виник завдяки розрізненню прав, виконання котрих відносилося до «осіб без 

врахування речей» та прав, котрі торкалися «речей без врахування особи».  

ЦКА пережив багато політичних подій, котрі змінювали суспільні устрої, 

одночасно змінюючи рамки правового порядку. Це і революція 1848-1849 рр., 

перехід в 1867 р. до конституційної монархії, утворення в 1918 р. республіки, 

приналежність до Німеччини в 1938-1945 рр. Пережив він пізніше багато шкіл 
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приватного права. Своєю «життєздатністю» завдячує не стільки силам, які 

приводили в рух розвиток приватного права, а навіть й весь правовий порядок, 

стільки в великій мірі своїй первинній концепції, котра опиралася на «властивій», 

тобто логічній, позбавленій суперечностей, та компактній системі.  

ЦКА функціонує вже більше ніж 200 років також завдяки своїм природно-

правовим ідеям рівності суб’єктів права, свободи власності та свободи договорів. 

Доказом був той факт, що ЦКА можна було ввести в дію навіть на території, 

котра не впливала на процес кодифікації. Торкалося це перш за все Ломбарго-

Венеції, на території котрої перед введенням в дію ЦКА діяла італійська версія 

Цивільного кодексу Франції. ЦКА здійснював сильний вплив на кодифікацію 

цивільного права навіть в державах із зовсім іншою структурою суспільства. 

Рецепція ЦКА мала місце як в консервативних, так і в ліберальних кантонах 

Швейцарії; був він взірцем для кодифікації як у німецькомовних державах, так і в 

державах Південно-Східної Європи.  

Новелізація ЦКА оцінювалася в австрійській цивілістиці як свого роду 

«косметичний ремонт» з метою пристосування ЦКА до тогочасних умов життя 

без порушення його структури чи зміни основних засад. Проте через деякий час 

став очевидним той факт, що навіть настільки змінений ЦКА не міг вирішити всіх 

проблем, котрі виникли після закінчення І Світової війни. Зміни суспільного, 

господарського та політичного устрою ставили перед законодавцем завдання 

правового врегулювання великої кількості нових суспільних відносин, а 

відповідно – пристосування ЦКА до нових потреб часу. 

Впровадження австрійського приватного права мало значний вплив на 

правове життя Угорщини та Трансільванії. Адже відбулася уніфікація приватного 

права на усіх угорських землях. ЦКА діяв на території Угорщини з 1853 р. до 

моменту його скасування на підставі рішень Курії Судової конференції 1860-1861 

р. Хоч на практиці ЦКА й надалі застосовувався. Для Угорщини створення 

власного кодексу приватного права стало символом державно-правової єдності та 

нагальної політико-правової необхідності.  
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РОЗДІЛ 3. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ 

АВСТРІЇ 1811 РОКУ 

 

3.1. Правова природа, види та підстави виникнення зобов’язань 

 

Для цілей даної роботи вважаємо за необхідне насамперед розглянути 

проблемне питання систематизації норм зобов’язального права в ЦКА, проте з 

урахуванням систематизації положень зобов’язального права в працях науковців, 

що вже відзначалося в Розділі 1.1., що відповідно покладено в основу викладу 

матеріалу. Здійснюючи аналіз структури ЦКА, можна дійти кількох висновків. 

Перш за все, очевидним фактом була відсутність в ньому безпосереднього поділу 

зобов’язального права на загальну та особливу частини, на що звернув увагу, 

зокрема С. Дністрянський [85, с. 11]. Тому такий поділ можна вважати суто 

науковим.  

К. Суйка-Зелінська вказувала, що найобширнішою в ЦКА була Частина ІІ – 

«Про речові права» (Sachenrecht), при чому законодавець розумів під цією назвою 

будь-які майнові права. Вона була поділена на два розділи: «Про права суто 

речові» та «Про права особисто-речові» (Додаток Г, Д). Виходячи зі змісту норм 

ЦКА, перша група прав належала особі безвідносно до визначених осіб, а інша 

існувала за наявності підстав тільки щодо інших визначених осіб (§ 307). Таким 

чином, на думку К. Суйки-Зелінської, законодавцем був сформульований поділ 

майнових прав на абсолютні (речове право) та відносні (зобов’язання) [323, с. 

107]. Потрібно також вказати, що Частина ІІ ЦКА містила не лише норми 

речового та зобов’язального, а й норми спадкового права. 

Зобов’язальне право в ЦКА розпочиналося з Глави 17 «Про договори» (Von 

den Verträgen überhaupt) другого розділу «Про права речово-особисті» (Von den 

persönlichen Sachenrechten) ІІ Частини ЦКА нормами, що стосувалися загальних 

положень про договори. Це, на думку С. Дністрянського, можна було визнати як 

загальну частину зобов’язального права, оскільки редактори ЦКА поняття 

зобов’язального права ідентифікували саме з наукою про договори [85, с. 13].  
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ІІІ Частина ЦКА «Про приписи, спільні для особистих та речових прав» 

містила норми про набуття, зміну та припинення прав та обов’язків, про їх 

обмеження, а також про набувальну давність. Насправді не було там приписів, які 

відповідали б назві розділу, бо три перші глави (§§ 859-1450) містили норми, що 

стосувалися загальної частини зобов’язального права, а четверта поєднувала 

окремі інституції, з яких перша відносилася до припинення, а друга до набуття 

прав, при цьому норми про набувальну давність відносяться до сфери речового 

права [85, с. 14; 323, c. 107]. 

Особлива частина зобов’язального права, на думку С. Дністрянського, 

містилася в Главах 18-29. Ці типи зобов’язальних відносин також було подано без 

систематизації. Окрім цього Розділ 28 «Про шлюбні контракти» (§§ 1217-1266) 

хоча і містив норми, що стосувалися окремого виду договірних правовідносин, 

однак, з огляду на специфіку їх суб’єктів, об’єкта та змісту, на нашу думку, їх 

потрібно віднести радше до сімейного, ніж зобов’язального права. Таким чином 

можемо дійти висновку, що норми зобов’язального права містилися в ІІ Розділі ІІ 

Частини (Глави 17-27, 29-30) та Главах 1-3 ІІІ Частини ЦКА без поділу на 

загальну та особливу частину. 

Для цілей даної роботи виклад зобов’язального права здійснено не лише з 

урахуванням зазначеного, а й враховуючи структуру викладу зобов’язального 

права сучасної України [153; 154], що дасть змогу, на нашу думку, більш повно 

осягнути вплив ЦКА на розвиток зобов’язального права і водночас побачити 

відмінності у підходах до розуміння окремих правових явищ. 

При розгляді питання визначення поняття зобов’язання та розкритті інших 

питань, пов’язаних із правовим регулюванням зобов’язальних правовідносин, 

насамперед слід врахувати те, що більшість нижчевказаних визначень були 

розробками теоретиків, а не «законодавчими визначеннями», а систематизація 

норм в ЦКА не була настільки досконалою, як в сучасних кодифікаціях 

цивільного права. Окрім цього, в ЦКА норми щодо окремих інститутів 

зобов’язального права часто знаходилися в різних його главах.  
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В ЦКА визначення поняття «зобов’язання» відсутнє, однак його можна дати 

завдяки системному тлумаченню норм ЦКА. Приватноправове правовідношення, 

в якому одна особа мала право вимагати від іншої певної поведінки (дії або 

бездіяльності), яка мала майнове значення, називалося зобов’язальним 

правовідношенням (obligationsverhullniss) або ж зобов’язанням [337, с. 1-2; 259, с. 

117]. Фактично, в § 859 ЦКА згадане визначення позначено поняттям «речово-

особисті права». Застосування цього визначення до розкриття змісту поняття 

«зобов’язання» було результатом теоретичних розробок. О. Огоновський 

вказував, що визначення, наведене в § 859 ЦКА було законодавчим визначенням 

поняття «зобов’язання». Зобов’язальні правовідносини вважалися майновими 

[121, с. 1]. Ф. Цоль вказував, що суть зобов’язання полягала в поєднанні права 

вимоги та боргу, в сучасному розумінні - обов'язку вчинити певну дію. 

Зобов’язальним правовідносинам держава надавала правову охорону [365, с. 59; 

260, с. 74]. Також слід зауважити, що ЦКА визначав, що такі права повинні 

обов’язково мати майнову вартість [337, с. 6]. 

Для існування зобов’язального правовідношення необхідна була, перш за 

все, наявність принаймні двох осіб (сторін) – кредитора (вірителя, glaubiger, 

creditor) і зобов’язаної особи, боржника (schuldner) [337, с. 2]. Право, яке виникало 

з зобов’язального правовідношення для кредитора називалося правом вимоги 

(forderung), а обов’язок, що виникав для боржника – боргом (schuld, verpftichtung). 

Р. Льоншан де Бер'є вказував, що зобов’язання вважалися підставою виникнення 

права вимоги [259, с. 117]. 

В зобов’язальному правовідношенні кредитор мав право вимагати від 

конкретного, визначеного боржника певної поведінки, яка була предметом права 

вимоги (leistund, świadczenie). Ця поведінка могла полягати в передачі речі, 

наданні послуг, сплати визначеної грошової суми [337, с. 3-4; 365, с. 4; 260, с. 74] 

чи в неперешкоджанні визначеній особі в безпосередньому користуванні річчю [с. 

116]. 

Різниця між зобов’язальними та речовими правовідносинами полягала в 

тому, що об’єктом останніх була річ (тілесна або ж безтілесна), а безпосереднім 
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об’єктом перших – поведінка; якщо для існування останніх достатньою було 

наявності лише однієї особи, то для існування перших необхідною була наявність 

принаймні двох осіб. Водночас, безпосереднє відношення кредитора до речі не 

було істотним змістом права [337, с. 4-5].  

В австрійському праві існували зобов’язання, які не могли бути предметом 

позову, однак все одно були правовідносинами. Варто наголосити на тому, що в 

австрійському праві не існувало такого розмежування як предмет і підстава 

позову, а сучасний термін «підстава позову» відповідає тогочасному розумінню 

терміну «предмет позову». Такі зобов’язання називали натуральними [121, с. 3].  

Натуральні зобов’язання слід відрізняти від обов’язків, які право не 

визнавало загалом. Такими були, зокрема, моральні обов’язки, благодійність, 

порядність, чесність, оскільки невиконання останніх не було підставою для 

звернення особи до суду за захистом своїх прав [337, с. 11]. Вони також 

спиралися на норми позитивного права, а те, що в них була відсутня здатність 

бути предметом позову, було наслідком різних причин, насамперед фактичних 

вимог закону до зобов’язання, наприклад, недотримання форми договору, 

встановленої законом (§§ 943, 1432). Окрім цього, натуральними зобов’язаннями 

вважалися ті, підставою виникнення яких були договори гри чи парі (§ 1271) та 

зобов’язання, в яких пройшов строк давності внаслідок недбалості кредитора (§§ 

1480, 1483, 1486) [121. с. 4-5; 119, с. 129].  

При натуральних зобов’язаннях жодне з них неможливо виконати 

примусово, їх виконання добровільне, загалом відсутня відповідальність за їхнє 

невиконання, боржник не мав права вимагати повернення добровільно здійсненої 

сплати [259, с. 117; 121, с. 5]. Слід також зазначити, що добровільне виконання 

таких обов’язків не повинне було підпадати під поняття договору дарування [337, 

с. 11]. На нашу думку, австрійське цивільне право визначало натуральні 

зобов’язання як зобов’язання тобто як правовідносини, які підлягали правовій 

охороні.  

Зобов’язання в українському цивільному праві можна поділити на 

натуральні та загальні («позовні») цивільно-правові зобов’язання. Сучасна наука 
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цивільного права виділяє такі основні складові системності натуральних 

зобов’язань: а) законом або правочином не передбачена можливість примусового 

звернення стягнення; б) одна особа має щодо іншої особи моральне зобов’язання 

такого роду, що його виконання, хоч і не може бути витребувано в примусовому 

порядку, повинно вважатися, на загальну думку, вчиненням належного 

виконання, яке є її боргом щодо іншої особи; презумпція поширення на них 

правового режиму цивільних зобов’язань та їх новації в звичайне цивільне 

зобов’язання; г) натуральне зобов’язання може бути перетворене за правочином 

між боржником і кредитором на звичайне («позовне») цивільне зобов’язання; д) 

підстави виникнення натуральних зобов’язань, а також умови й порядок відмови в 

судовому захисті вимог кредиторів за такими зобов’язаннями повинні 

визначатися ЦК України й іншими законами [115, с. 157].  

Будь-яке зобов’язання вважалося правовідносинами між визначеними 

сторонами, і саме ця ознака відрізняла їх від речових правовідносин. Як вже 

згадувалося, зобов’язальне правовідношення вимагало наявності хоча б двох 

сторін: кредитора і боржника або ж уповноваженого суб’єкта та зобов’язаного. 

Залежно від наявності права вимоги та обов’язку в їх суб’єктів, зобов’язання 

поділяли на односторонні та двосторонні (gegenseitige, zweiseitige obligation) [121, 

с. 9-10]. Однак, варто вказати, що про двостороннє зобов’язання йшла мова лише 

тоді, коли взаємність прав і обов’язків випливала з самого факту вступу у такі 

правовідносини [337, с. 13-14]. Внаслідок певних обставин і в односторонньому 

зобов’язальному правовідношенні міг з’явитися обов’язок виключно 

уповноваженої сторони, або ж право виключно зобов’язаної. Слід зазначити, що 

така взаємність не перетворювала зобов’язання на двосторонні. Найчастіше 

підставою виникнення двосторонніх зобов’язань були договори. Проте, ЦКА у § 

864 вказував, що договори також могли бути односторонніми, критерієм їх 

розмежування була відплатність договору [336, с. 708-709]. Доцільно зазначити, 

що такий підхід був хибним, оскільки, наприклад, безпроцентна позичка була 

одностороннім безвідплатним договором, а процентна – одностороннім і 
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відплатним договором. Слід звернути увагу на те, що вказаний термін охоплював 

договір позички (в першому випадку) та договір позики (в другому випадку). 

Двостороннє зобов’язання визначалося насамперед тим, що обов’язок однієї 

сторони нерозривно існував з припущенням взаємного обов’язку іншої сторони, 

при чому сторона, яка здійснила певну поведінку, що випливала з її права, і 

вимагала того ж від іншої сторони, повинна була водночас і зі свого боку 

виконати обов’язок, або принаймні бути готовою його виконати [337, с. 14-15].  

За загальним правилом, особи, що вступали у зобов’язальне 

правовідношення були індивідуально визначеними. Однак, траплялося, що 

кредитор або боржник визначалися лише за допомогою іншого правовідношення 

таким чином, що кожен, хто в нього вступав, і доки в ньому знаходився, був 

кредитором або боржником. Таким правовідношенням було, наприклад, 

володіння земельною ділянкою або ж цінними паперами на пред’явника [337, с. 

15-17].  

Як на стороні кредитора, так і на стороні боржника могли знаходитися 

кілька осіб. В ЦКА з цього приводу було правило, що право та обов’язок ділилися 

виходячи із засад норм про спільну власність (§ 888), а саме на частки, розмір 

яких залежав передусім від конкретного правовідношення, в якому брали участь 

ці особи. Однак, якщо не визначено інше, то за загальним правилом їх розмір був 

рівним (§§ 888, 889, 839) та незалежним один від одного. Величина часток, на які 

припадало право вимоги та (або) борг передусім залежала від домовленості між 

співкредиторами чи співборжниками [337, с. 18, 61].  

Неподільне спільне зобов’язання полягало в тому, що всі боржники були 

спільно зобов’язані вчинити визначену цілковиту поведінку, а всі кредитори мали 

спільне цілісне право вимоги такої поведінки [365, с. 62].  

У випадках наявності кількох кредиторів або боржників, незалежно від 

подільності зобов’язання, воно могло бути такого роду, що кожен з-поміж 

кредиторів міг вимагати виконання цілого зобов’язання на свою користь, а кожен 

з боржників міг бути зобов’язаним виконати ціле зобов’язання. Якщо таке 

зобов’язання було виконане, то воно припинялося як спільне право вимоги всіх 
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кредиторів та спільний обов’язок всіх боржників. Дане правовідношення 

називалося кореальним або ж солідарним зобов’язанням 

(gusammbschuldvehraltniss). Солідарний характер зобов’язання визначався при 

встановленні зобов’язання, а не в момент початку його виконання, якщо такий 

момент з ним не збігався. Така спільність могла бути як між кредиторами 

(активна), так і між боржниками (пасивна). Проте, спільні обов’язки були 

рівногатункові, тобто кожен із співборжників був зобов’язаний вчинити одну і ту 

ж поведінку [337, с. 20; 365, с. 63; 259, c. 116]. Про кореальні зобов’язання йшлося 

в розділі «Загальні положення про договори» ЦКА (§ 891), оскільки найчастіше 

підставою виникнення таких зобов’язань були саме договори [356, c. 751].  

В разі встановлення активного кореального зобов’язання співкредитор, який 

прийняв цілковите виконання зобов’язання, не був відповідальний перед іншими 

кредиторами (§ 895), при пасивному – співборжник, що виконав все зобов’язання, 

мав право вимагати від інших звороту виконання в рівних частках – право на 

регрес (§§ 895, 896) [337, с. 23; 365, с. 65]. 

Пасивне кореальне зобов’язання виникало внаслідок домовленості сторін, 

або ж встановлення його в заповіті, або ж воно випливало з законодавчого 

припису, наприклад, про спільну опіку чи піклування над малолітнім (§§ 210, 

282), заподіяння шкоди внаслідок вчинення злочину кількома особами (§§ 1301, 

1302, 970, 1314), тощо. Активне кореальне зобов’язання виникало лише на 

підставі договору чи заповіту [337, с. 24-25; 365, с. 64]. 

Предметом всіх зобов’язань була певна поведінка боржника на користь 

кредитора (§ 859) [121, с. 19; 356, c. 700]. Дослівно в § 859 предмет зобов’язання 

визначено як «вчинення чогось». Під такою поведінкою розуміли кожне свідоме 

діяння боржника, що мало майнову вартість, і здійснення якого було спрямоване 

на задоволення інтересів кредитора. Така поведінка була виявом волі боржника 

виконати зобов’язання і, водночас, правочином.  

Якщо звернутись до римського права, то найбільш відомим визначенням 

зобов'язань є те, що дав Папініан: «Зобов'язання є правовими ланцюгами, що з 

необхідністю примушують нас щось виконати на користь іншої особи відповідно 
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до законів нашої держави» (Інституції Юстиніана 1.3.13 pr.). Сутність зобов'язань 

вбачали «не в тому, щоб зробити якийсь предмет чи сервітут нашим, але у тому, 

щоб зобов'язати когось дати нам щось, або зробити, або надати чи дозволити, чи 

залишити». Отже, зобов'язання римськими правознавцями розумілося як правові 

відносини, в яких сторонами є кредитор і боржник, а змістом - право вимоги 

кредитора та відповідний обов'язок боржника. При цьому усі господарсько-

економічні дії поділялися на три групи: dare - дати, praestare - надати, facere – 

зробити [100, с. 23]. Сучасна вітчизняна концепція зобов'язань знайшла 

відображення у легальному визначенні зобов'язань, що міститься у ст. 509 ЦК 

України, де вказується, що зобов'язаннями є правовідносини, в яких одна сторона 

(боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію 

(передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або 

утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання 

його обов'язку [36].  

В теорії зобов’язального права ХІХ ст. була відсутня різниця між термінами 

«об’єкт» та «предмет зобов’язання», а в польській мові, наприклад, взагалі 

існувало лише одне слово відповідник – «przedmiot».  

Поведінка, як предмет зобов’язання завжди була його істотною умовою 

[365, с. 4-5, 85]. Поведінка могла бути:  

1. Додатною (позитивною) або від’ємною (негативною), в залежності від 

того, чи полягала вона в дії, що мала своєю метою зміну існуючого стану речей, 

чи в бездіяльності, тобто на правовій необхідності утримання від дії, спрямованої 

на зміну існуючого стану речей (§ 861 визначав поведінку: «щось дозволити, щось 

дати, зробити або від чогось утриматись»). Серед дій на окрему увагу заслуговує 

поведінка, спрямована на передачу речей у власність, отримання певного права 

або звільнення від обтяження чи обов’язку, дача речі у користування чи 

використання, виконання робіт, надання послуг. Р. Льоншан де Бер'є як приклад 

негативної поведінки наводив неперешкоджання безпосередньому користуванню 

річчю [259, с. 116];  



    

     
      

91 

2. Простою (одиничною) або складеною (einfache, zusammengesetzle 

leistung), а також одноразовою чи періодичною (einmalige, wiederkehrende) [337, с. 

25-26].  

3. Подільною або ж неподільною (theilbare, untheilbare) в залежності від 

того, чи таку поведінку без шкоди зобов’язанню можна було поділити на частки, 

які для кредитора мали таку ж майнову вартість, як і ціла поведінка (§§ 1415, 843). 

Неподільне зобов’язання не можна було виконати частково. Неподільними були 

зобов’язання: щодо віддачі неподільної речі, дозволу здійснювати неподільне 

право (§ 844), виконання неподільної роботи. О. Огоновський подільними та 

неподільними називав зобов’язання, в яких предмет виконання був неподільний 

(§ 889, 890); неподільність зобов’язання встановлювалася виразною згодою сторін 

(§ 891, 892) або ж зобов’язання виникало зі шкоди, яка була заподіяна кількома 

особами. 

4. Визначеною або невизначеною (bestiminte, unbestiminte). Невизначена 

загалом поведінка не була об’єктом дійсного зобов’язання. Зокрема поведінка, що 

повністю залежала від бажання боржника (§ 869). Визначення поведінки 

зобов’язаного суб’єкта могло бути віддано на розсуд третьої особи або ж судді (§§ 

1056, 904-907) і якщо ці особи її не визначали, то зобов’язання не виникало [337, 

с. 28; 365, с. 84].  

5. Можливою або неможливою. Неможливість поведінки була природною 

або ж правовою. Така неможливість могла бути об’єктивною (поведінка загалом 

неможлива) чи суб’єктивною (поведінка неможлива для визначеного суб’єкта) (§ 

879) [121, с. 20-21]. 

6. Додатковою поведінкою (nebenleistung) визначалася така поведінка, що 

була предметом зобов’язання лише з огляду на інше – головне (основне) 

зобов’язання (§ 912) [356, c. 771]. Такими предметами були приріст, плоди та 

приплоди з основної речі (§§ 330, 335, 1050, 1064, 1109), договірні проценти та 

проценти за зволікання, а також відшкодування шкоди або того, що кредитор 

втратив від невиконання боржником свого обов’язку [365, с. 103-104]. Кредитор, 

який мав право вимоги на річ, мав право вимагати і її приросту, плодів та 
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приплодів відповідно до умов договору (§ 913) [337, с. 46]. О. Огоновський 

вживав термін «головні і підрядні виконання», виконання розглядав як визначену 

поведінку. 

Процентом (zinsen) була періодична винагорода, що сплачувалася 

боржником на користь кредитора, за час (період), протягом якого боржник 

користувався грішми чи іншими замінними речами (капіталом) кредитора, а 

останній був позбавлений можливості використання свого капіталу. Проценти 

складалися з речей того ж роду (ґатунку), що й капітал, та залежали від його 

розміру і тривалості часу використання. Оскільки обов’язок сплати процентів був 

додатковим, тому повинен був існувати і основний обов’язок - тим проценти і 

відрізнялися від інших періодичних виплат, зокрема від ренти. Можна було 

вимагати лише сплати процентів, право на які вже виникло протягом існування 

основного обов’язку [337, с. 47-48; 365, с. 105-106]. 

Обов’язок сплати процентів не виникав в кожному разі одночасно з 

основним зобов’язанням, а повинен був мати власну правову підставу. Нею 

насамперед міг бути договір (zinsenvertrag) чи заповіт, а також норми закону, які 

встановлювали обов’язок сплати процентів, незалежно від волі боржника. 

Сплата процентів на підставі закону здійснювалася у разі зволікання 

боржника з виконанням грошового зобов’язання (§ 1333); незаконного 

використання чужих грошей на власну користь (§ 335); недбалості при управлінні 

чужими коштами (§§ 228, 235, 1009, 1039, 1190); у випадку зобов’язання звороту 

грошових видатків (§§ 1014, 1036, 1037) [337, с. 50]. 

Альтернативне (змінне) зобов’язання полягало в тому, що боржник 

зобов’язувався до вчинення одного з кількох діянь, визначених індивідуальними 

або родовими ознаками [365, с. 164]. В цьому випадку зобов’язання охоплювало 

дві або більше поведінки, здійснення однієї з них припиняло зобов’язання. 

Визначення зобов’язання як альтернативного могло залежати як від об’єктивних, 

так і суб’єктивних обставин (§§ 966-967) [259, с. 118]. Альтернативність 

зобов’язання могла виникати внаслідок домовленості сторін або з закону (§ 520). 

Альтернативне зобов’язання могло перерости в безальтернативне, якщо зникала 
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непевність щодо того, яка поведінка повинна була бути здійснена [337, с. 30; 365, 

с. 86; 121, с. 22-23].  

Зобов’язання, предмет яких не був індивідуально визначеним, вважалися 

зобов’язаннями визначеними родовими ознаками (generisce). Вибір діяння при 

родових зобов’язаннях в разі сумнівів належав боржнику (§ 907). Якщо інше не 

було передбачено в змісті зобов’язання, то боржник повинен був надати річ 

середньої (звичної) якості [365, с. 88]. 

З-поміж предметів зобов’язань вирізнялася важливістю грошова поведінка 

(geldschuld, geldforderung), оскільки вона не лише найчастіше була предметом 

зобов’язань, а й будь-яку іншу майнову поведінку можна було замінити 

грошовою. Гроші визначалися як загальний засіб обороту та міра майнової 

вартості й були засобом відшкодування шкоди. ЦКА не містив окремих приписів, 

що стосувалися грошових зобов’язань, а лише згадував про них в розділі про 

договір позички. Однак, згадані приписи мали за аналогією загальне значення 

[337, с. 34-36]. 

Насамперед, мірою вартості були золоті та срібні монети з огляду на їх 

абсолютну вартість (визнавалася в будь-якій державі). Окрім них існували 

паперові (кредитні) гроші. Ними були документи, видані державою з метою 

заміни золотих та срібних монет при здійсненні виплат. Паперові гроші не мали 

реальної вартості, їх вартість полягала в тому, що їх обов’язково приймали при 

оплаті за наказом держави та відповідно до вартості, визначеною нею. Окрім 

цього існувала обігова монета, виготовлена не з благородних металів, яка 

застосовувалася при здійсненні дрібних виплат [337, с. 37-38; 365, c. 99]. 

Предметом грошового зобов’язання могла бути сплата визначеної грошової суми, 

або здійснення такої сплати певним видом грошей (§ 905) [337, c. 43-44; 365, c. 

100; 356, c. 764].  

Великі цивільні кодекси XIX ст. у частині виконання грошових зобов'язань 

зайняли позицію монетарного номіналізму. Це був канон тодішніх цивільних 

кодифікацій, які прийняли принцип «pacta sunt servanda». Таким чином, 

зобов'язання, укладене у визначеній номінальній сумі, повинно було бути 
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виконаним в тій же квоті, незалежно від зміни купівельної спроможності тієї чи 

іншої грошової одиниці [238, c. 268]. 

Відповідно до § 859 та § 860 ЦКА підставами виникнення зобов’язань був 

договір (контракт), закон та заподіяна шкода [337, с. 56]. Як відзначає К. Суйка-

Зелінська, поруч з двома основними групами зобов’язань: договірні і деліктні, 

ЦКА виділяв також такі, які виникали безпосередньо з закону, який визначав 

настання певних правових фактів, що зумовлювали виникнення зобов’язань. Тут 

мова йшла про всі види зобов’язань, які не входили до двох традиційних груп 

зобов’язань. Перш за все, до них зараховувалися зобов’язання, які виникали з 

родинних стосунків. В ЦКА містилося багато приписів про зобов’язання «quasi ex 

contractu» в статтях про виконання «чужих справ без замовлення» (§ 1036), 

«сплату неналежного боргу» (неправомірне збагачення) («сondictio indebiti» § 

1431) і про «квазіделіктні» зобов’язання, такі як «аctio de effusis vel deiectis» (§ 

1318 про відповідальність володільця помешкання, де була небезпечно розміщена 

річ чи була викинена річ або рідина), чи також відповідальність господарських 

заїзних домів (готелів), корабельників та перевізників (§ 1316) [322, с. 63].  

О. Огоновський вказував, що причинами виникнення зобов’язань були або 

вільна діяльність сторін, або фактичні обставини (Status, Verhältnisse). Відповідно, 

всі зобов’язання поділяв на дві категорії - вільні (Willensobligationen) та станові 

(Zustandsobligationen) [121, с. 46]. Вільні зобов’язання вчений поділяв на: 

договірні (Vertragsobligationen) та зобов’язання, які виникали з односторонньої 

діяльності. Договірні зобов’язання поділяв на дві головні групи: 1) договори, 

котрі укладалися для збільшення майна вірителя (dare); 2) договори, котрі 

укладалися на здійснення певної діяльності (facere) [121, с. 179-180].  

Вчений поділяв зобов’язання з односторонньої діяльності (Einseitige 

Rechtshandlungen) на збагачення та шкоду. Збагачення (Bereicherung) в свою чергу 

могло бути: а) «приспоренє пожитку» («versio in rem»5); б) ведення чужих справ 

без доручення на користь іншого («negotiorum gestio»); в) «неоправдані побори» 

                                                           
5Versio in rem [versari, вертиться, бере участь] –дохід, отриманий батьком (господаром) в результаті 

діяльності сина (раба) і який тягне за собою посилення його відповідальності (actiodeinr. verso). Див. також 

adversarius; controversia; divortium; tergiversatio. 
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(«condiciones datorum»). Шкоду поділяв на порушення авторських прав (Закон від 

26.12.1895 р.) та діяльність уряду, що завдає шкоди (Закон від 12.07.1872 р. щодо 

відповідальності працівників суду; Закон від 12.07.1838 р. щодо відповідальності 

пошти; Закон від 10.06.1874 щодо відповідальності залізниці і т. д.). О. 

Огоновський розрізняв станові зобов’язання (Zustandsobligationen), які виникали 

із: родинного становища (сплата аліментів та ін.); спадщини; становища особи як 

власника; суспільних відносин (обов’язок громад до утримання бідних і т. д.) 

[121, с. 255]. 

С. Дністрянський визначав зобов’язання як особисте правове відношення, 

що дає право одній особі (вірителю) вимагати від іншої (боржника) правочину 

[85, с. 17]. Причинами виникнення зобов’язань, на його думку, були: 1) діла 

правові, як односторонні, так і двосторонні; 2) шкода; 3) інші правові події та 

відносини, з якими закон пов’язував виникнення зобов’язань [86, с. 199].  

Е. Тілль вказував, що безпосередньо з закону не виникали ні права, ні 

правовідносини. Закон нерозривно пов’язував виникнення правовідносин з 

певним станом речей чи певною подією, яка була його безпосередньою 

причиною. Такою подією могло бути укладення договору, заподіяння шкоди, а 

також багато інших причин. З іншого боку, жодна подія не тягнула за собою 

правових наслідків, якщо вона не пов’язана була із законом. Тобто, закон був 

лише непрямою підставою виникнення зобов’язань, і тому помилково було 

ставити його в один ряд з договором та заподіяною шкодою, як підставами 

виникнення зобов’язань. Цю позицію поділяв також Ф. Цолль [365, с. 6]. 

Варто зазначити, що перелік підстав виникнення зобов’язань, наведений в § 

859 та § 860 ЦКА, не був вичерпним, оскільки зі змісту інших норм ЦКА 

випливало, що такими підставами були також односторонні акти чи інші події 

[337, с. 55-57]. Немає сумнівів, що законодавець, визначаючи підстави 

виникнення зобов’язань, висловився нечітко, оскільки під зобов’язаннями, що 

виникали безпосередньо з закону, розумів такі, які за римським правом не 

відносилися до договірних та деліктних зобов’язань. Це випливало зі змісту § 860, 
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а саме з виразу: «випадки, в яких закон безпосередньо надає кому-небудь 

особисто-речове право, подані в визначених його місцях» [337, с. 57-58].  

Цікаво те, що як Ф. Цолль, так і Е. Тілль, погоджуючись між собою, в 

кінцевому результаті по-різному визначили те, яким чином можна згрупувати 

підстави виникнення зобов’язань. Е. Тілль вказував, що підставами виникнення 

зобов’язань були правові акти (односторонні або двосторонні) або інші події, з 

якими закон пов’язував виникнення зобов’язань. До останніх вчений відносив: 

заборонені діяння та інші події і стани речей (ступінь кровної спорідненості, що 

зобов’язувало сплачувати аліменти; прийняття спадку; знайдення чи врятування 

речі; неправомірне збагачення і т. д.). Поряд з тим науковець вірно додав, що в 

науці про зобов’язання слід розглядати лише ті випадки, що не знайшли свого 

місця в інших науках (спадковому, сімейному праві) [337, с. 58-59]. Дослідник 

визначив, що зобов’язання виникали з договору, одностороннього правочину, 

внаслідок заподіяння шкоди або ж з настання інших подій [365, c. 6]. Таким 

чином, класифікація підстав виникнення зобов’язань, запропонована Ф. Цоллем, 

на нашу думку, була більш чіткою та зрозумілою.  

 

3.2. Зміна та припинення зобов’язань 

 

Протягом свого існування зобов’язальні правовідносини не завжди могли 

залишатися незмінними, вони набували різних модифікацій, могли з’являтися 

додаткові умови, в них вступали інші особи або ж навпаки. Загалом, зміни в 

зобов’язальних правовідносинах поділяли на два види: зміни з огляду на осіб та 

зміни з огляду на зміст зобов’язання.  

Перехід зобов’язання, на думку С. Дністрянського, включав в себе два 

елементи – перехід вірительства та перехід боргу [87, с. 427]. Вчений вважав, що 

зміни в особі боржника могли наступити: внаслідок переходу обов’язків 

боржника до спадкоємця; вступу як боржника власника нерухомості, до якої 

прив’язаний борг; внаслідок укладення договору про прийняття боргу [365, с. 

122].  
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Зміни з огляду на осіб наступали у два способи: замість осіб (особи), між 

якими виникло зобов’язання, вступали інші особи, які ставали сторонами 

зобов’язання; інші особи вступали у зобов’язання поряд з його сторонами. Такий 

вступ не змінював індивідуальності зобов’язання, тобто правовідносини 

залишалися тими ж. Вступ інших (третіх) осіб у зобов’язання, що виникло між 

іншими особами, називалося інтервенцією [337, с. 220].  

Інтервенція могла бути на стороні кредитора (активна) чи боржника 

(пасивна) [364, с. 154]. Якщо попередній боржник чи кредитор усувався від 

зобов’язання, то така інтервенція називалася виключною; якщо така особа 

залишалася у правовідносинах поряд з особою, яка в них вступила, то йшла мова 

про додаткову інтервенцію. Виключна інтервенція кредитора наступала у разі 

цесії, а боржника – асигнації. Додаткова інтервенція кредитора наступала 

внаслідок виникнення активного кореального (солідарного) зобов’язання, а 

додаткова інтервенція боржника могла бути прямою (особа вступала як 

співборжник) або відсилочною (особа ставала боржником, якщо основний 

боржниик не виконав зобов’язання). В останньому випадку йшла мова про поруку 

[337, с. 221-222].  

Приклад, коли поручитель ставав платником солідарно з іншими 

боржниками основного зобов’язання ми зустріли в справі про суперечку між 

крайовим Товариством службодавців і священників у м. Львові і М. Панчишином 

та М. Панчишин про сплату заборгованості у 1917-1918 р. щодо видання наказу 

заплати сум 1666 к. 10 х. та 1666 к. 10 х. Нотаріально завірений договір купівлі-

продажу було укладено 05.12.1912 р. на суму 153289 к. 54 х. В договорі 

вказувалося, що найпізніше з 01.01.1916 р. аж до дня заплати оплачувати 

солідарно, до решти суми купівлі п'ять відсотків від 100 відсотків, щоквартально 

наперед з 01.11.1914 р. аж до дня реальної заплати. 08.05.1913 р. продавець 

І. Піанмандстайн відступив 52189 к. позивачу І. Роснерові, а 25.01.1914р. Х. Пікас 

(Віентраубув) надала поруку. Встановлено було заставу на 133289 к. 54 х. (та 

п'ять відсотків) майна в Помашові, половина котрого була 11.07.1914 р. 
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заінтабульована в пасивному стані на користь позивача. Суд видав наказ заплати 

[28, арк. 18, 25]. 

Зміни в особі кредитора могли виникнути внаслідок спадкування права 

вимоги, передачі права володіння цінними паперами, набуття права власності на 

нерухомість, видачі розпорядження судді про поділ спільного майна, оплати 

боргу поручителем (§ 1358), договору (цесії) [337, с. 227; 365, с. 118]. Не могли 

переходити на іншого кредитора немайнові права, а також ті майнові, які за своєю 

природою, або за законом чи домовленістю сторін були прив’язані до особи 

первісного кредитора (§§ 918, 1393) або ж до предмету, без переходу права на 

який самостійно переходити не могли [337с. 225].  

Цесія – договір про перехід прав кредитора (цедента) з його згоди на іншу 

особу (цесіонара) (§ 1392) [86, с. 390; 34, с. 390; 232, c. 541]. Ф. Цолль вказував, 

що цесія походить з спеціальної норми права, тобто з положень про договори, 

зокрема, купівлі-продажу, товариства, дарування; розпорядження останньої волі 

(§ 664); інших фактів, визначених законом (§§ 1422, 1423, 462). В першому 

випадку вчений визначав таку цесію як добровільну, а в двох інших – як 

остаточну (кінцеву). Е. Тілль дотримувався позиції, що в двох останніх випадках 

можна говорити про цесію в широкому значенні, а в першому – у вузькому, однак 

розглядав як цесію лише добровільний перехід прав кредитора за договором. Від 

цесії слід відрізняти договір, за яким кредитор зобов’язувався уступити своє 

право вимоги в майбутньому [365, с. 118]. С. Дністрянський виділяв такі види 

цесії: договірна, судова та на підставі закону [87, с. 432-434].  

До цесії застосовувалися загальні положення про дійсність договору [121, с. 

109]. Боржник не мав жодного стосунку до договору цесії та не міг висувати 

вимог чи претензій, пов’язаних з нею (§ 1395), а також не повинен був 

повідомлятися про неї. Однак боржник, якому невідомо про факт укладення 

договору цесії, мав право виконувати зобов’язання на користь кредитора, зокрема 

мав право навіть остаточно виконати зобов’язання і звільнитися таким чином від 

нього [337, с. 228-230]. 
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Первісний кредитор за безвідплатною цесією не мав жодної 

відповідальності перед набувачем, а за відплатною – мав відповідальність за 

правдивість і можливість стягнення за переданим правом вимоги [337, с. 235]. 

Перехід прав за зобов’язанням міг здійснюватися без згоди кредитора на підставі 

рішення суду в разі визнання іншої особи кредитором (§§ 415-419) або на підставі 

закону в разі, наприклад, сплати боргу поручителем (§ 1358) [337, с. 237-241].  

Прийняття боргу (переказ, асигнація, anveisung, schuldubernahme) – договір, 

який укладала певна особа з боржником, за яким така особа добровільно вступала 

замість нього у вже існуюче зобов’язання (§§ 1375, 1400-1401) [365, с. 74-82; 121, 

с. 93; 87, с. 446]. Ф. Цолль розглядав асигнацію як вид представництва кредитора, 

який полягав в тому, що одна особа з метою задоволення власного інтересу 

приймала на рахунок кредитора виконання зобов’язання боржником [364, с. 158]. 

З перенесенням боргу не пов’язане було ні поновлення, ні припинення існуючого 

зобов’язання, тому новому боржнику належали всі права попереднього, за 

винятком компенсації за вже заподіяну шкоду, однак на це мала бути згода нового 

боржника. В разі перенесення боргу втрачала силу порука (гарантія), за винятком 

випадку, коли поручитель погодився на зміну особи боржника [365, с. 123-124; 

337, с. 248]. С. Дністрянський поділяв перехід боргу чи заміну боржника у 

зобов’язанні за ЦКА, як і цесію, на договірний, законний та судовий [87, с. 448-

449]. 

Для звільнення попереднього боржника від свого обов’язку необхідно було, 

щоб перехід боргу в такому разі здійснювався з дозволу кредитора, якщо йому не 

байдуже, хто залишиться боржником. Завчасне повідомлення кредитора про 

перенесення боргу за договором звільняло боржника від зобов’язання. Така згода 

могла бути як прямою, так і непрямою (§ 1407) [356, с. 1262]. Якщо ж кредитор 

був лише повідомлений про укладення такого договору, однак не надав згоди, то 

вважалося, що прийняття боргу є договором на користь третьої особи, тобто 

кредитор крім претензії до боржника міг висунути особисту претензію до особи, 

яка прийняла борг (§ 1019) [300, с. 276; 337, с. 243, 247; 365, с. 123]. 
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Третя особа могла укласти з кредитором договір про прийняття на себе 

існуючого боргу – інтерцесію. Щодо виконання такого договору застосовувалися 

положення про сплату за договорами на користь третіх осіб (§ 1019) [365, с. 66].  

Порука (burgschafisverirog) – договір між третьою особою та кредитором, за 

яким ця особа (поручитель) зобов’язувалася виконати зобов’язання боржника у 

разі, якщо він його не виконає (§ 1346) [300, c. 558]. Така інтервенція була 

пасивною відсилочною (додатковою), оскільки поручитель відповідав поряд з 

основним боржником, а не незалежно від нього [337, с. 256-257; с. 67; 365, с. 76; 

356, с. 841]. Тобто обов’язок поручителя виконати зобов’язання з’являвся, не 

припиняючи при цьому обов’язок боржника [333, с. 244]. Порука не могла 

тривати довше, ніж основне зобов’язання, однак її обсяг міг бути меншим, ніж 

обсяг обов’язків боржника, або ж її строк міг не збігатися зі строком зобов’язання, 

якщо про це вказано в договорі поруки (§ 1353) [337, с. 259; 333, с. 245-247]. 

Поручитель, який сплатив борг за боржника, одночасно з цим набував прав 

кредитора щодо нього, тобто мав право вимагати від боржника виконання 

зобов’язання на свою користь (регресу) (§ 1358) [239, с. 846].  

Порука припинялася у разі припинення основного зобов’язання, а також 

внаслідок спливу свого строку (§ 1363), звільнення поручителя від поруки (§§ 

1359, 1363, 896), спливу трьохрічного строку з часу смерті поручителя (§ 1367) 

[365, с. 70; 337, с. 273]. До підстав припинення поруки застосовувалися 

положення про припинення зобов’язань, оскільки порука була хоч і додатковим, 

але окремим договором. 

В цьому випадку бачимо ще одну різницю між зобов’язальним правом 

Австрії та сучасної України, оскільки ЦКА не виділяв окремо засоби забезпечення 

виконання зобов’язань. А відповідно до ст. 546 ЦК України виконання 

зобов'язання може забезпечуватись неустойкою, порукою, гарантією, заставою, 

притриманням, завдатком. Зазначений перелік способів забезпечення виконання 

зобов'язань не є вичерпним. Інші способи забезпечення виконання зобов'язань 

можуть бути встановлені законом або, що важливо, договором [36]. 
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Оскільки, порука була розміщена серед підстав виникнення цивільних прав 

в § 1346, то науковці могли довільно за власним вибором розміщувати положення 

про неї в структурі власних праць. Тому Ф. Цолль розмістив її в розділі про зміст 

зобов’язань поряд з солідарними зобов’язаннями та зобов’язаннями на користь 

третіх осіб, а Е. Тілль серед підстав зміни боржника в зобов’язальних 

правовідносинах.  

Зміни в зобов’язальних правовідносинах могли стосуватися не лише осіб, а 

й самого змісту зобов’язання, тобто його предмету або ж правової суті, при чому 

зобов’язання залишалося тим же. Такі зміни могли відбутися як з волі сторін 

внаслідок встановлення іншого часу, місця чи способу виконання зобов’язання, 

надання або припинення засобів забезпечення його виконання, так і під впливом 

різних юридичних фактів, зокрема у разі винних дій особи, зволікання, випадку, 

зміни монети, примусового продажу предмета зобов’язання, видачі вироку 

(рішення) суду, правозмінюючої угоди та визнання боргу [337, с. 279-280].  

Якщо зобов’язана особа не виконала зобов’язання у визначений час, місці 

чи визначеним способом з власної вини, то вона повинна була відшкодувати 

іншій стороні заподіяну шкоду (§§ 919, 1293) [85, с. 155]. Таким чином, поряд з 

обов’язком належного виконання зобов’язання з’являвся і обов’язок 

відшкодувати шкоду у грошовому еквіваленті (§§ 1323-1324) [364, с. 147-149]. 

Правозмінюючий договір – угода, за якою сторони узгоджували та 

визначали спірні чи сумнівні правовідносини таким чином, що кожна з них 

здійснювала часткові поступки іншій (§§ 1380-1381) [58, с. 15]. Сторони 

утримували чинним існуюче зобов’язання, здійснюючи, однак, в ньому певні 

зміни [121, с. 119]. Цей договір не був новацією, і не був пов’язаний з її умовами. 

Він був відплатним. Його зміст міг бути різноманітним, сторони могли або 

визнати повною мірою існування спірних обов’язків чи не визнати їх, або ж 

встановити замість них інші обов’язки. Правові наслідки цієї угоди 

поширювалися лише на осіб, які її уклали, а її суть могла стосуватися лише тих 

прав та обов’язків, які були предметом зобов’язання (§ 1390) [365, с. 126-128].  
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Визнанням боргу (anerkennung) був договір, за яким особа за власною волею 

стверджувала або встановлювала існування власного обов’язку або відсутність 

власного права, а інша сторона приймала такий вияв волі. Якщо в першому 

випадку визнався вже існуючий обов’язок, то в другому випадку особа визнавала 

такий обов’язок, якого до моменту визнання не існувало. Визнання боргу було 

безвідплатною угодою. Таке визнання могло бути як прямим, так і непрямим 

(сплата відсотків свідчила про визнання боргу, ними обтяженого). Наслідками 

визнання боргу була поява обов’язку боржника сплатити борг, при чому цей 

обов’язок вже не міг бути визнаний недійсним, оскільки визнання боргу 

одночасно було актом зречення боржника від застосування підстав недійсності 

зобов’язання [337, с. 281-285; 367, с. 130-131].  

Е. Тілль розглядав також таку підставу змін зобов’язальних правовідносин, 

як правовстановлюючий (правозмінюючий) вирок (рішення) суду, яким 

модифікувався спосіб, час чи місце виконання зобов’язання [337, с. 289-292].  

Зобов’язання відповідно до ЦКА припинялося внаслідок: його виконання 

(сплати) (§ 1412); взаємозарахування (компенсації) (§§ 1438-1443); укладення 

правоприпиняючого контракту або відмови кредитора від права вимоги (§§ 1444, 

920); збігу права вимоги та боргу в одній особі (конфузії) (§§ 1445-1446); 

неможливості виконання зобов’язання; смерті кредитора або боржника (§ 1448); 

спливу часу, на який було встановлено зобов’язання (§ 1449); спливу строку 

позовної давності; новації (§§ 1376-1379) [365, с. 132; 87, с. 475]. Незважаючи на 

те, що ЦКА відносив до переліку підстав припинення зобов’язання сплив строку 

позовної давності, на нашу думку, положення щодо неї не стосувалися 

зобов’язального права, а скоріше загальних положень цивільного права, оскільки 

предметом таких правовідносин не була поведінка зобов’язаного суб’єкта. Така 

думка підтримана як сучасною наукою цивільного права, так і нормами ЦК 

України. Тому зазначена підстава не розкривається для цілей даної роботи. 

Передусім зобов’язання припинялося тоді, коли мета його виникнення була 

досягнута. Повне задоволення прав кредитора внаслідок визначеної поведінки 

боржника або ж третіх осіб (поручителів) називалося виконанням зобов’язання, а 
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поведінка боржника, яка була спрямована на виконання зобов’язання – сплатою 

боргу [364, с. 177; 337, с. 391, 321].  

Зобов’язання загалом повинно було бути виконане так, як це визначав 

договір чи інша підстава його виникнення, з урахуванням приписів закону (§§ 

902, 1412, 1413). Виконання зобов’язання полягало у належному здійсненні 

поведінки, яка була предметом такого зобов’язання, боржником та її прийнятті 

кредитором [121, с. 72]. Оскільки сплата була правочином, то її дійсність слід 

було оцінювати з огляду на загальні засади законодавства щодо здійснення 

правочинів [121, с. 85; 87, 477]. 

Якщо боржник не міг виконати зобов’язання, то потрібно було розрізняти 

два випадки: якщо ця неможливість сталась не з вини боржника, то він звільнявся 

від відповідальності, однак повинен був повернути кредиторові те, що він 

отримав для виконання зобов’язання (§§ 1447, 880, 882); якщо ж зобов’язання 

неможливо було виконати з вини боржника, то він водночас повинен був 

відшкодувати кредиторові шкоду, яку він поніс внаслідок невиконання 

зобов’язання (§§ 1295, 919). Однак в будь-якому разі у випадку невиконання 

боржником зобов’язання, або не в той час, або не в тому місці, або не в 

домовлений спосіб, інша сторона не мала права вимагати розірвання договору, а 

лише виконання зобов’язання та відшкодування шкоди, крім випадків, 

передбачених договором або законом [365, с. 90].  

Виходячи з приписів §§ 1417, 1418, 902-904 і 1413 ЦКА боржник 

зобов'язувався здійснити сплату передусім протягом часу, визначеного в самому 

зобов’язанні, або ж протягом часу, що випливав із суті предмета зобов’язання 

[337, с. 335]. В іншому разі зобов’язання виконувалося в будь-який час, тобто без 

непотрібного зволікання (§ 904) [34, с. 263]. В окремих випадках час виконання 

зобов’язання визначався безпосередньо законом, зокрема якщо йшла мова про 

сплату аліментів чи довічного утримання (§§ 685, 687, 1115, 1132, 1225, 1245, 

1285, 1418, 1285). Кредитор не зобов’язувався приймати виконання зобов’язання 

до настання часу сплати, однак і не мав права його вимагати, якщо про інше не 

було домовлено сторонами [337, с. 334; 365, с. 92]. 
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Якщо боржник не виконував зобов’язання у належний час, тобто з 

порушенням строку, встановленого за домовленістю сторін або ж законом, то 

наступало зволікання боржника (verzug) [87, с. 493]. Боржник у разі зволікання з 

виконанням зобов’язання повинен був відшкодувати кредиторові заподіяну цим 

шкоду (§§ 919, 1295). Якщо сплата здійснювалася грошима, то така шкода 

винагороджувалася процентами, розмір яких визначався законом (§ 1333) [53, с. 

443]. Якщо ж сплата здійснювалася в інший спосіб, то розмір шкоди визначався з 

урахуванням того, що міг би отримати кредитор, якби зобов’язання було виконане 

вчасно (§ 335) [337, с. 348-349]. У разі, якщо предметом зобов’язання була 

незамінна річ, то боржник відповідав й у разі випадкового заподіяння шкоди, 

якщо не довів, що така шкода все одно була б заподіяна кредиторові, якщо би річ 

знаходилася у нього [365, с. 93-94].  

Зволікання кредитора виникало у разі, коли боржник виконав зобов’язання 

в належний час і спосіб, тобто вчинив зі свого боку все, необхідне для прийняття 

сплати, а кредитор не бажав її приймати, або не мав на це права, або не 

здійснював вибору поведінки боржника при альтернативному зобов’язанні, тобто 

з власної недбалості не приймав виконання зобов’язання [121, с. 124]. Таке 

зволікання було обтяжливим для боржника, однак він не відповідав за шкоду, яку 

поніс кредитор, який зволікав з прийняттям сплати (§ 1419) [54, с. 32]. Поряд з 

тим боржник мав право звільнитися від виконання зобов’язання у разі передачі 

сплати на судове зберігання (§ 317) [337, c. 354-356; 365, c. 95].  

Якщо підставою виникнення зобов’язання був договір, то місцем виконання 

зобов’язання було місце, щодо якого була висловлена пряма або ж непряма воля 

сторін, а якщо така вказівка відсутня, то нерухомі речі передавалися за їх 

місцезнаходженням, а рухомі – в місці, яке було обіцяно [337, c. 333]. При 

двосторонніх договорах можлива була наявність кількох місць виконання 

зобов’язання, у разі сумніву вибір місця виконання зобов’язання мав боржник (§ 

906) [57, c. 232; 356, с. 765]. Якщо зобов’язання виникало не з договору, то сплата 

здійснювалася за місцем проживання боржника (§ 905, § 1420) [365, с. 95-96].  
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Якщо боржник бажав зняти з себе відповідальність за виконання 

зобов’язання, він мав право передати предмет сплати на судове зберігання. Це 

звільняло боржника від зобов’язання у разі, якщо передача була здійснена з 

правових підстав, зокрема на підставі §§ 455, 890, 1425, 1428, а кредитор був 

повідомлений про таку передачу. Річ, передана на зберігання до суду, вважалася 

власністю кредитора, однак зі спливом строку позовної давності поверталася 

боржникові як його власність [337, c. 324; 365, c. 97].  

Для того, щоб довести в подальшому факт сплати у разі висунення 

повторної вимоги кредитора про виконання того ж зобов’язання, боржник мав 

право вимагати від особи, котрій вона була здійснена, видачі квитанції, в якій 

вказувалося особа боржника і кредитора, час, місце і спосіб виконаного 

зобов’язання. Квитанція підписувалася кредитором або його представником (§ 

1426). Якщо ж кредитор відмовлявся видати розписку, то боржник мав право 

передати борг на судове зберігання (§ 1425) [54, 34-35; 356, с. 1288-1294].  

В австрійському зобов’язальному праві існував особливий інститут, про 

який вже згадувалося раніше – судове зберігання (судовий депозит, die 

gerlichtliche deposition) [87, c. 515]. Як вказував Е. Тілль, суть його полягала в 

тому, що у разі, коли боржник не міг виконати зобов’язання внаслідок відсутності 

співдіяння кредитора, закон надавав йому право звільнитися від боргу шляхом 

здійснення сплати, передачі предмету зобов’язання на зберігання до суду або 

просити видачі судового розпорядження щодо того, яку поведінку йому належить 

вчинити (§ 1425). Це було правом, а не обов’язком боржника. Однак передача на 

судове зберігання можлива була лише тоді, коли боржник вже виконав все, що він 

міг виконати без участі кредитора. Така передача здійснювалася в суд за місцем 

виконання зобов’язання. Суд приймав таку передачу, не вдаючись в деталі, тобто 

без з’ясування належності виконання зобов’язання [337, c. 357]. Наприклад, 

Крайовий суд своїм рішенням від 12 липня 1873 р. надав дозвіл виплатити з 

судового депозиту власникові Е. Нікоровичеві суму компенсації, сплачену 

громадою [5, арк. 2-3]; суд міг доручити Управлінню цивільно-судовому купити, 

продати чи виплатити облігації [29] та ін. 
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Взаємозарахування (Aufrechtung) – припинення зобов’язання внаслідок 

виникнення та здійснення права вимоги з боку боржника до кредитора. Воно 

наступало тільки за певних умов [87, c. 525; 121, c. 88]. Так, зустрічне право 

вимоги було однаковим (gleieharig) або щодо речей того ж роду (кількості), як і 

основне, при чому однаковим (того ж роду) був як предмет зобов’язання, так і 

поведінка його сторін. Взаємозарахування виключалося при зобов’язаннях, 

предметом права вимоги в яких були індивідуально визначені, незамінні речі (§ 

1440) [54, c. 40; 300, 583].  

Права вимоги були платними та оскаржуваними (§ 1439) [356, с. 1313-1316]; 

взаємними, тобто ті ж особи в обох зобов’язаннях були або вірителями, або 

боржниками (за винятком випадків, коли поручитель мав право вимоги боржника 

до кредитора, а солідарний боржник - на право вимоги іншого солідарного 

боржника). Зокрема, не зараховувався борг перед третьою особою, що не 

випливало зі змісту існуючого зобов’язання. Компенсація за австрійським правом 

наступала також за умови, що боржник або його представник висловив бажання 

компенсувати свій борг перед кредитором за рахунок власного права вимоги до 

нього [365, с. 132-134; 337, c. 371-381].  

Безвідплатне прощення боргу (зречення права вимоги) (Verzicht) припиняло 

одностороннє зобов'язання, а двостороннє лише у випадку, коли одна сторона вже 

виконала власний обов'язок і лише після цього зрікалася власного права вимоги. 

Закон не передбачав жодних формальностей для дійсності такого зречення. Якщо 

прощення боргу здійснювалося з метою збагачення боржника, то одночасно з 

припиненням існуючого зобов’язання виникав договір дарування (§ 939) [356, с. 

799]. Від зречення права вимоги відрізняли зречення від права його реалізації 

(наприклад, прощення боргу одного з солідарних боржників), оскільки в цьому 

випадку зобов’язання не припинялося, а втрачалося лише право кредитора на 

звернення до суду за захистом цього права [121, c. 106; 365, c. 135; 337, c. 414-

416].  

С. Дністрянський наголошував, що кредитор не міг відмовитися від деяких 

зобов’язальних прав, наприклад: а) «загальне та ближче зречення замітів проти 
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дійсності договору» (§ 937); б) «зречення оспорювати т. зв. інтересів на рати із 

запоруки або із вкрочення більш ніж половина» (§ 4 Закону від 27.04.1896 р.) [43]; 

в) відмова від права «виповіді» при такому накладничому договорі, в якому 

зобов’язання торкалося невизначених або майбутніх прав (§ 16 Закону від 

26.12.1895 р.); г) відмова від права повного розпорядження авторським правом у 

випадку невидання твору протягом певного часу (§ 20 Закону від 26.12.1895 р.); ґ) 

відмова від прав з можливого задавнення (§ 1502 ЦКА). Навіть майбутні борги 

могли бути предметами звільнення, але повинні були бути точно визначені [87, с. 

549-550].  

Договір про припинення зобов’язання (Dissolutionsvertrag) – відплатний 

договір, за яким сторони звільнялися від взаємних або ж односторонніх 

зобов’язань, повертаючи те, що на підставі договору вже отримали, та створювали 

такий стан, який би існував, якщо би договір не було укладено. Якщо обидві 

сторони свої обов’язки вже цілком виконали, то повернення до того стану, який 

існував до встановлення зобов’язання, не було правоприпиняючим договором, а 

іншим правочином (§ 920) [53, c. 271]. Такий договір не укладався щодо 

правовідносин, в яких повернення його сторін в попередній стан було 

неможливим або суперечило закону, наприклад, припинення шлюбу (§ 1382) [365, 

c. 135; 337, c. 414-416; 87, 546]. 

Збіг права вимоги та боргу в одній особі (konfuzya, vereinigung) наступав в 

разі, якщо боржник був спадкоємцем померлого кредитора, або кредитор – 

боржника [87, c. 560; 121, c. 96]. Однак в останньому випадку зобов’язання 

припинялося лише з моменту задоволення права вимоги спадкоємця за рахунок 

спадкової маси. Право вимоги чи обов’язок за зобов’язанням не могло 

сполучитися з речовим правом [365, c. 136; 365, c. 422-426].  

Зобов’язання припинялося у випадку, коли внаслідок настання випадку його 

не можливо було виконати [87, c. 552; 121, c. 101, 122]. Внаслідок випадку 

зобов’язання могло стати повністю чи частково невиконуваним. В такому разі 

зобов’язання або припинялося (§ 1447), або зазнавало відповідних змін (§§ 882, 

1311). В другому випадку, якщо йшла мова про двостороннє зобов’язання, 
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пропорційно зменшувався (§§ 1447, 1160, 1162) або збільшувався (§§ 330, 338, 

961) і обсяг обов’язків іншої сторони.  

Права та обов’язки за зобов’язаннями переходили в спадок, тому смерть 

кредитора чи боржника за загальним правилом не була підставою припинення 

зобов’язання (§§ 531, 548, 918, 1337). Однак зі смертю кредитора чи боржника 

права та обов’язки припинялися у випадках: якщо про це домовились сторони; у 

разі смерті кредитора чи боржника за договором товариства (§ 1206), доручення 

(§ 1022), права та обов’язки, що виникали з договору дарування частинами (у 

розстрочку) (§ 955) та обов’язки, пов’язані з виконанням окремих особистих 

послуг (§§ 1022, 1162) [87, c. 564].  

Новація – відплатний договір, за яким сторони припиняли вже існуюче 

зобов’язання, а замість нього встановлювали інше [87, c. 538; 121, c. 98]. Зміна 

могла стосуватися назви (правової суті, rechtgrund) та (або) основного предмету, 

наприклад, зберігання замінювалося на договір позички або ж договір позички на 

договір товариства. Як припинення попереднього зобов’язання, так і 

встановлення нового вимагали згоди обох сторін. Для виникнення новації 

необхідне було дотримання певних умов. Так, вимагалося, щоб зміна 

правовідносин була істотною. Сторони повинні були мати безсумнівний намір 

поновлення зобов’язання. За наявності сумнівів вважалося, що такого наміру не 

було (§ 1379) [364, с. 180; 54, c. 18-19]. Вимагалося, щоб новація була пов’язаною 

нерозривно в часі з попереднім зобов’язанням. Новація між кредитором і одним із 

солідарних боржників припиняла зобов’язання інших, а при активному 

кореальному зобов’язанні – права всіх кредиторів [365, c. 137-139; 337, c. 319, 

381-392].  

 

3.3. Загальна характеристика договору, окремі види договорів 

 

Як зазначав Ф. Цолль, договір (schuldvertrag, obligatorischer vertrag) – це 

двосторонній правочин, внаслідок якого його сторони через вільне волевиявлення 

вступали в зобов’язальні правовідносини між собою, змінювали їх чи припиняли 
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[364, с. 113]. В науковій літературі ХІХ ст. вживався термін «зобов’язальний 

договір», що викликає нерозуміння з боку сучасного правника, оскільки фактично 

договір не може бути не зобов’язальним. Справа в тому, що поряд зі згаданим 

терміном вживався, наприклад, термін «емфітефтичний контракт», який 

відносився до сфери речового права, а також «шлюбний договір», який входив в 

обсяг сімейного права. Згаданий термін вживався в науковій літературі аж до поч. 

ХХ ст., причому як в Австрійській, так і Російській імперіях.  

С. Дністрянський визначав договір як двостороннє правове діло, яким дві 

сторони заявляли взаємну згоду на виникнення, зміну чи припинення певних 

правових відносин [86, c. 202]. Е. Тілль, водночас, звертав увагу на те, що такий 

правочин повинен був визнаватися законом [337, c. 59].  

Оскільки зобов’язання полягають в тому, що боржник повинен був 

здійснити на користь кредитора визначену поведінку, то договір, як двосторонній 

правочин, що породжував зобов’язання, повинен був складатися з обіцянки однієї 

сторони (боржника) здійснити визначену поведінку, тобто щось дозволити, щось 

дати, щось вчинити або ж від чогось утриматися (versrechen) та обіцянки іншої 

сторони (кредитора) таку поведінку прийняти (versprechen annahme). Той, хто 

хотів бути боржником, повинен був виразити волю бути зобов’язаним, а той, хто 

хотів бути кредитором – що має волю прийняти виконання такого зобов’язання. 

Як тільки згадані вияви волі, що торкаються одного і того ж предмету, були 

здійснені, то договір вважався укладеним, і не важливим було те, який із виявів 

волі випереджав інший (§ 861) [356, c. 701].  

Водночас Е. Тілль вказував, що норма § 861 не була чіткою, оскільки 

фактично не взаємна воля обох сторін породжувала договір, а її вираження, тобто 

до моменту, коли сторони висловили узгоджену між собою волю, договір 

вважався неукладеним [337, c. 61-62]. Ф. Цолль звернув увагу на те, що в § 861 

ЦКА обіцянка здійснити визначену поведінку визначалася як перенесення свого 

права, оскільки автори ЦКА були прихильниками теорії, що кожне зобов’язання 

було обмеженням особистої волі боржника, оскільки він, зобов’язуючись, 

переносив власні правомочності на кредитора [365, c. 7]. 
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Особи, які свідомо укладали договір, в кожному разі діяли з певною метою, 

задля досягнення якої вони вступали в договірні правовідносини (causa, 

beweggtund, bestimmungsgrund). Сторони не зобов’язані були її виражати (§ 863), 

однак за відсутності ясності та відповідності, визначеної законом, при здійсненні 

взаємного волевиявлення договір визнавався недійсним, якщо виникали сумніви 

чи суперечності між сторонами щодо правової причини укладеного договору (§§ 

869, 1001, 1376, 1426, 1435). Водночас сторони могли встановити мету укладення 

договору як його істотну умову (§ 901) [232, c. 538; 337, c. 63; 365, c. 10-11].  

Проаналізувавши норми ЦКА та наукову літературу можна вказати, що 

договори могли бути односторонніми або двосторонніми [86, c. 206]. 

Односторонніми договорами були позика, позичка та застава. Слід зауважити, що 

при двосторонніх договорах обов’язок однієї сторони був нерозривно пов'язаний з 

обов’язком іншої, тобто жодна сторона не зобов’язана була здійснювати 

визначену поведінку, спрямовану на виконання такого договору, до того часу, 

доки не отримала те, що належало їй за тим же договором. З цього випливає, що у 

випадку визнання недійсним обов’язку хоча б однієї зі сторін, вважалося 

недійсним ціле зобов’язання; тільки та сторона могла вимагати від іншої 

виконання обов’язку, яка сама виконала власний або готова була його виконати 

(§§ 1052, 1062, 1092) [337, c. 61; 365, c. 7]. Однак сторони могли постановити між 

собою, що останнє правило не застосовувалося до правовідносин між ними.  

Слід зауважити також, що при двосторонньому договорі не йшла мова про 

два односторонні договори, оскільки взаємна поведінка сторін пов’язана була між 

собою настільки, що її неможливо було розділити. Однак двосторонній договір 

міг бути розірваний у разі, коли в момент укладення договору звичайна ціна 

поведінки, яку одна сторона отримувала взамін власної, більш як на половину 

була нижча, ніж звичайна ціна такої поведінки (§ 934) [337, c. 70-80; 356, c. 793].  

До односторонніх договорів, на думку С. Дністрянського, відносилися 

дарування, т. зв. реституційні договори, але тільки у випадку, коли віритель не 

був зобов’язаний передати річ [86, c. 208].  
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Також договори були безвідплатні або відплатні (unentgeltliche und 

entgeitliche vertrage) (§ 864) [86, c. 285; 34, c. 253; 67, С. 270]. До безвідплатних 

договорів належали дарування, позичка і договір про визнання боргу, а у разі 

сумнівів щодо відплатності – зберігання та комісія [365, c. 9]. 

Договори могли бути основними або додатковими. Додаткові договори – це 

договори, укладення яких здійснювалося лише за наявності та з огляду на інший 

договір (основний), а його існування та юридична сила залежала від існування та 

юридичної сили основного договору. Додатковими договорами були: договір про 

наміри (zinsenvertrag), про право на заставу (pfandvertrag), договір поруки 

(burgschutswertrag), завдатку (angeld), відступ боргу (reugeld), договірне покарання 

(штраф). Додаткові договори модифікували основні, залежали від їхніх умов та не 

були захищені можливістю подачі окремого позову [337, c. 70-71; 365, c. 11]. 

Наука австрійського цивільного права вирізняла також формальні та 

безформальні договори; іменні та безіменні: перші спеціально унормовані та 

мали, переважно, окремі назви, а правова оцінка всіх інших здійснювалася, 

враховуючи загальні правила щодо договорів [86, c. 283]; реальні та 

консенсуальні, які вважалися укладеними внаслідок простої згоди його сторін, 

вираженої будь-яким способом (§ 863) [86, c. 210; 356, c. 706]. Те, до якого виду 

належав конкретний договір (група договорів), визначав закон. Австрійське 

право, подібно до римського, визнавало як реальні чотири договори: позику (§ 

983), позичку (§ 971), зберігання (§ 957) і заставу (§ 1368). Всі інші договори були 

консенсуальними. Реальний договір без здійсненої передачі речі в такому разі мав 

значення попереднього договору (§ 936) [34, c. 272].  

Особливою групою договорів за ЦКА були т. зв. ризикові договори 

(glucksvertrage, aleatorische vertrage), за якими зміст обов’язків сторін повинен був 

залежати більшою чи меншою мірою від випадку, тобто від події з невідомим 

наслідком, або за наявності сумнівів хоча б в однієї із сторін договору в настанні 

такої події. Обіцяною в такому разі була непевна користь (§ 1267). Такими 

договорами були парі (§ 1270) і гра (§ 1272). Договір міг стати ризиковим, якщо 

поведінка однієї сторони виявлялася непевною, наприклад, купівля-продаж 
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майбутнього урожаю за певну ціну (§ 1276), або коли така поведінка залежала від 

іншої, непевної поведінки, наприклад, лотерейної ставки (§§ 1273-1274) [34, 359-

360]. До таких договорів не застосовувалися норми § 1268, оскільки нерівність 

ціни взаємної поведінки була заздалегідь передбаченою. Якщо метою укладення 

такого договору був ризик, наприклад, при грі, то наслідки вищезгаданих подій не 

підлягали оскарженню [337, c. 82-84]. 

За загальним правилом (§ 881) ніхто не міг приймати обіцянку замість іншої 

особи, за винятком наявності законного чи договірного представництва [356, c. 

738]. Однак сторони могли домовитися, що виконання договору здійснювалося на 

користь іншої особи, яка ні сама, ні через свого представника не брала участь в 

його укладенні, а також не мала жодних зобов’язань зі свого боку. Такі договори 

називалися договорами на користь третіх осіб (vertrag zu gunsten dritter) (§ 1019) 

[337, c. 84-85].  

ЦКА не поділявся на загальну та особливу частину, а договори не 

групувалися за тим чи іншим критерієм (наприклад, на договори про передання 

речі у власність чи користування; оплатні чи безоплатні; реальні чи 

консенсуальні), що відображає рівень розвитку тогочасної правової думки. В ЦКА 

договори розміщені таким чином: дарування (§§ 938-956), зберігання (§§ 957-

970), позичка (§§ 971-982), позика (§§ 983-1001), доручення (§§ 1002-1044), міна 

(§§ 1045-1052), купівля-продаж (§§ 1053-1089), найм (§§ 1090-1150), договори про 

надання послуг (§§ 1151-1174), товариство (§§ 1175-1216), шлюбний договір (§§ 

1217-1266), договори, що залежать від випадку (§§ 1267-1292). При цьому 

договори дарування, міни, купівлі-продажу, позики визнавалися титулами 

(правовою підставою) набуття права власності [67, с. 271]. 

Натомість в сучасній юридичній літературі за правовими наслідками 

традиційно виділяють такі групи цивільно-правових договорів: 1) договори про 

передачу майна у власність, повне господарське відання або оперативне 

управління (купівля-продаж, поставка, контрактація, постачання енергетичними 

та іншими ресурсами через приєднану мережу, міна, дарування, рента, довічне 

утримання, позика тощо); 2) договору про передачу майна в тимчасове 
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користування (майновий найм, оренда, прокат, лізинг, договір найму житла, 

позичка тощо); 3) договори про виконання робіт (побутовий підряд, будівельний 

підряд, підряд на капітальне будівництво, підряд на проектні та пошукові роботи, 

виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт тощо); 4) договори про передачу результатів творчої діяльності (авторські, 

ліцензійні договори, договори про передачу науково-технічної продукції тощо 

(доручення, комісія, зберігання, охорона експедиція); 5) договори про надання 

послуг (перевезення, страхування, доручення, комісія, зберігання, охорона, про 

посередницькі послуги, кредитний договір тощо); 6) договори про спільну 

діяльність (установчий договір, договір про наукове-технічне співробітництво 

тощо). 

Ф. Цолль, розглядаючи окремі види договорів, розмістив їх в тому ж 

порядку, що й ЦКА, за виключенням шлюбного договору, який був розміщений 

серед інститутів сімейного права. Водночас, вчений поділив вчення про 

зобов’язання на загальну та особливу частину [365, c. 232]. 

Е. Тілль, при дослідженні зобов’язального права за ЦКА, не лише здійснив 

поділ його норм на загальну і особливу частину, а й згрупував договори за 

власним критерієм. Так, договір дарування, як правовий акт, який мав загальне 

значення, науковець розмістив не в особливій частині, а серед загальних 

положень про договори, а шлюбний договір – серед інститутів сімейного права. 

Цікавим, водночас було те, що Е. Тілль при здійсненні поділу договорів окремо 

виділив не лише речові та зобов’язальні договори, а й окремо розглядав подружні 

та сімейні договори, що додатково свідчить про вільний підхід при здійсненні 

наукових систематизацій та узагальнень інститутів права. Далі вчений згрупував 

договори таким чином: договори зберігання, позички і позики, а також договір 

про встановлення застави зібрані в групу контрактів з умовою про повернення 

його предмета; договори міни, купівлі-продажу, найму речей, найму праці та 

договір доручення зібрані в групу контрактів, метою яких був обмін 

економічними благами. Вчений відніс цей договір до вказаної групи, з огляду на 

його подібність до договору найму праці. За межами цих двох груп науковець 
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розмістив договір товариства та ризикові договори [338, c. 4-5]. Виходячи з 

вищенаведеного, для досягнення мети даної роботи ми не здійснювали поділ 

зобов’язального права за ЦКА на загальну та особливу частину, розглядаючи, 

більш детально особливості окремих договорів як підстави виникнення 

зобов’язань. 

ЦКА визначав договір дарування як контракт, за яким одна особа давала 

безплатно іншій яку-небудь річ (§ 938). О. Є. Блажівська звернула увагу на те, що 

в ЦКА виділялися два різновиди договору дарування: із переданням речей на 

момент його укладення та без такої передачі. Ф. Цолль визначив види дарування 

по-іншому [364, с. 181-183]. Науковець виділив договір дарування, який лише 

узаконював факт безвідплатної передачі речі та договір дарування, який 

створював право вимоги безвідплатної передачі речі. В другому випадку мова 

йшла про дарування права вимоги на передачу речі. В цьому разі договір 

вважався дійсним лише у разі його укладення в формі нотаріального акту (§ 943) 

[365, c. 145]. 

Звернути увагу також необхідно й на те, що систему договорів про 

передання майна у власність у цивільному законодавстві України, як відзначає 

О. С. Яворська, складають договори купівлі-продажу, дарування, ренти, довічного 

утримання (догляду), спадковий договір [158, с. 13]. За ЦК України договір 

дарування конструюється як реальний, так і консенсуальний, а відтак він може 

бути як односторонньо зобов’язуючим, так і взаємним [158, с. 19].  

Внаслідок дарування обдаровуваний отримував право власності на предмет 

договору, яким могли бути рухомі та нерухомі речі, право вимоги чи інші майнові 

права, не вилучені з обігу (авторські, патентні). Окрім цього предметом договору 

дарування могли бути речі, що будуть створені в майбутньому (§ 944) [365, c. 144-

146].  

Не вважалася даруванням відмова від прийняття спадщини і договір 

позички з умовою вчинення дій в інтересах третьої особи. Також не вважалося 

даруванням зречення особи від свого права без його уступки іншій особі, а також 

прощення боргу (§ 939) [356, с. 799, 804].  
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Договір дарування – це реальний договір. ЦКА відрізняв відмову від 

договору дарування і його недійсність. За загальним правилом відмова від 

договору дарування не допускалася (§ 946). Водночас, ЦКА містив винятки з 

цього правила. Так, якщо дарувальник перебував у скрутному матеріальному 

становищі, в тому числі внаслідок народження в нього дітей, і не мав можливості 

самостійно себе утримувати, то він мав право на отримання річних процентів від 

вартості переданого предмета, якщо це не ставило обдаровуваного у скрутне 

матеріальне становище (§§ 947, 954). О. Блажівська, перелічуючи підстави 

відмови від договору дарування, визначала серед них народження дітей у 

дарувальника, однак в § 954 насправді вказано протилежне – це не було підставою 

для відмови від договору дарування за винятком, коли внаслідок цього 

дарувальник попав у скрутне матеріальне становище. Договір дарування міг бути 

відкликаний у разі грубої невдячності обдаровуваного щодо дарувальника 

(наприклад, побиття, знищення його майна) (§§ 948-949) [68, с. 21; 356, с. 805-

809]. Окрім цього договір дарування міг бути відкликаний у разі ухилення 

обдаровуваного від обов’язку утримування третьої особи (§ 950) чи порушення 

дарувальником при укладенні договору права своїх спадкоємців на отримання 

обов’язкової частки майна (§ 951) [69, c. 59].  

Окрему статтю ЦКА було присвячено договору даруванню на випадок 

смерті. В одному випадку, він міг бути укладений як заповіт, а в іншому – як 

договір. Цей юридичний акт можна було вважати договором лише за умови 

прийняття його предмета обдаровуваним, дарувальник зрікався свого права на 

відмову від договору, в тому числі на випадках, передбачених §§ 947-954, а сам 

укладався у формі нотаріального акту. Права обдаровуваного за таким договором 

передавалися у спадок (§ 956) [365, c. 148-149]. 

Позивачка Ф. Свідерська звернулася до суду з вимогою скасувати договір 

дарування частини (4/16 частини) земельної ділянки у с. Зубра А. Свідерському та 

зобов’язанням А. Свідерського виплатити борги, якими обтяжена була ця ділянка, 

також повернути позивачці право власності на спірну ділянку тощо (оскільки 

відповідач допускав певні проступків щодо неї). Договір укладений 28 січня 1896 
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р. з умовою, що позивачка пожиттєво і безкоштовно буде користуватись згаданою 

ділянкою. Суд не задовольнив позов, визнав його безпідставним [24, арк.42-46]. 

Серед архівних справ ми знайшли приклади договорів дарування з умовою, 

зокрема, у м. Янів, повіт Городок, 24 травня 1887 р. був завірений нотаріусом 

Абрагамом Вайзенберґом договір дарування: мешканець с. Жорниська (повіт 

Городок) Гнат Дацько дарував своєму синові Василеві Дацькові земельну ділянку 

у тому ж селі. Проте, в п. ІІ договору обдаровуваний зобов’язувався утримувати 

дарувальника (тобто свого батька Гната Дацька) до смерті, а саме забезпечувати 

останньому харчування та одяг, відповідно до свого матеріального становища. А 

після смерті дарувальника справити йому достойний похорон із власних коштів 

[15, арк. 70-71]. 

У м. Янів, повіт Городок, 31 травня 1887 р. нотаріусом Абрагамом 

Вайзенберґом був завірений договір дарування: селянин с. Мшана (повіт Городок) 

Гринько Юрків дарував племінникові своєї дружини Петрові Грицеві та його 

нареченій Анні Маленькій земельну ділянку у тому ж селі. Пунктом ІІб договору 

було обумовлено, що Петро Гриців після смерті Гринька Юрківа (починаючи ж з 

дня смерті) зобов’язаний був довічно утримувати його дружину Нацьку Юрків, а 

саме забезпечити їй помешкання, харчування, одяг та інші її життєві потреби; 

Пункт ІІв зобов’язував Петра Гриціва справити власним коштом похорон 

Гринькові Юрківу та його дружині Нацьці Юрків [16, арк.75-76]. 

В м. Янів, повіт Городок, 18 травня 1887 р. нотаріус Абрагам Вайзенберґ 

засвідчив договір дарування: селянка с. Вишенка (повіт Городок) Ксенія Сало 

(колишня Ґулай) дарувала половину земельної ділянки у тому ж селі Іванові Сало 

та Мотроні Віник. У п. ІІ обдаровувані зобов’язувалися забезпечити дарувальниці 

довічне утримання, що повинно було відповідне їхньому матеріальному 

становищу, та власним коштом справити їй гідний похорон [17, арк. 98–99]. 

Контракт зберігання – договір, за яким одна сторона (поклажодавець) 

передавала іншій (зберігачеві) речі на зберігання чи під нагляд, а інша сторона їх з 

цією метою приймала [365, c. 150]. Це був реальний договір. Домовленість про 

передання речі на зберігання в майбутньому вважалася попереднім (підготовчим) 
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договором зберігання, який спричиняв наслідки, передбачені в § 936 (§ 957) [356, 

с. 812]. Натомість ЦК України передбачає можливість укладення консенсуального 

договору зберігання на підставі ч. 2. ст. 936. Загалом договір зберігання 

врегульований у ЦК України в ст. 936-953, 956-975, 977. Зберігальне зобов'язання 

може виникати на підставі інших договорів, в яких зберігання є лише додатковим 

обов'язком [80, с. 8].  

Повертаючись до врегулювання відносин зберігання в австрійському 

цивільному праві, варто відзначити, що предметом договору зберігання могли 

бути як рухомі, так і нерухомі речі. Загалом, предметом договору зберігання були 

незамінні речі, однак був можливий договір, за яким зберігач повинен був 

повернути таку ж річ. Останній відрізнявся від позички тим, що основною метою 

такого договору було переховування речі, а не її передача в користування. 

Поклажодавець мав право вимагати повернення предмета договору в будь-який 

час.  

Договір зберігання за австрійським цивільним правом був безвідплатним 

договором, за винятком, коли сторони прямо чи іншим зрозумілим способом не 

уклали його з умовою про оплату (§ 969) [356, с. 820]. Натоміть українське 

цивільне законодавство у ч. 1 ст. 946 ЦК України визначає, що плата за зберігання 

та строки її внесення встановлюються лише договором зберігання. Проте, як 

відзначає Е. М. Грамацький, насправді ж це не завжди так [80, с. 11]. 

Окрім цього слід зазначити, що зберігач не був ні володільцем, ні 

користувачем предмету договору зберігання, а був лише притримувачем речі з 

обов’язком охороняти довірену річ від заподіяння їй шкоди (§ 958) [67, с. 272; 

365, c. 150-151].  

До різновидів договору зберігання законодавець відносив секвестр (§ 968), а 

до зберігачів прирівнювалися господарі готелів, корабельні шкіпери і 

перевізники, які несли відповідальність за втрату речей пасажирів (§ 970) [69, c. 

59]. В архівних матеріалах нам зустрічалися позови, в яких були вимоги провести 

тимчасову примусову секвестрацію, наприклад, у справі про суперечку монастиря 

бенедиктинок у м. Львові із Ф. Кремером про розірвання договору оренди корчми 
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«На Деревачі» у с. Кугаєві. Договір був укладений на період з 1 січня 1890 р. до 

31 грудня 1892 р., щорічний чинш становив 160 золотих рин., який сплачувався 

чотирма частинами протягом року (за умовами договору несплата квартальної 

квоти могла стати підставою його розірвання). Ф. Кремер не сплатив двох частин 

щорічного чиншу (термін сплати припадав на 1 січня та 1 квітня 1892 р.). 

Уповноважений монастиря на підставі умов договору і на підставі § 1118 ЦКА 

вимагав: 1) визнати недійсним договір оренди; 2) грошову заставу 100 зол. рен., 

внесену Ф. Кремером при укладенні договір оренди, передати на користь 

монастиря бенедиктинок; 3) зобов’язати Ф. Кремера повернути орендовану 

нерухомість у власність монастиря протягом восьми днів, під загрозою 

примусового виселення, а також компенсувати монастирю судові витрати під 

загрозою примусового стягнення коштів [20, арк. 3]. У позові від 2 травня 1892 р. 

були такі вимоги: а) провести оцінку вартості та тимчасовий арешт (zamknieńcie) 

рухомого майна боржника Ф. Кремера, яке знаходилось у корчмі «На Деревачі» та 

на городі і полі, які належали до неї, на користь монастиря [20, арк. 9]; б) 

провести тимчасову примусову секвестрацію прибутків з корчми «На Деревачі» 

та належних до неї городу і поля, призначити секвестором Я. Яворського 

(призначити останнього негайно без згоди другої сторони) [20, арк. 9]. Повітовий 

суд задовольнив вимоги монастиря на підставі §1101 ЦКА (рішення від 3 травня 

1892 р.), окрім вимоги призначити секвестора негайно і без згоди відповідача [20, 

арк. 10]. 

За договором позички одна особа (позичкодавець) безвідплатно віддавала 

іншій особі рухому чи нерухому річ для визначеного прямо чи іншим зрозумілим 

способом використання на певний час, а інша особа (користувач) зобов’язувалася 

повернути ту ж річ зі спливом строку договору.  

Це був реальний договір. Домовленість про передачу речі у використання 

була попереднім (підготовчим) договором зберігання і спричиняла наслідки, 

передбачені в § 936 ЦКА. Предметом договору позички могли бути як рухомі, так 

і нерухомі речі; як споживні, так і неспоживні речі. Однак ці речі обов’язково 
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були незамінними, тобто зберігач повинен був повернути ту ж річ, навіть якщо 

вона була споживна. В іншому разі такий договір вважався договором позики.  

Договір позички був безвідплатним. Консенсуальний відплатний договір 

про користування річчю вважався наймом. Користувач речі, як особа, яка 

використовувала її для себе був володільцем права, що виникало з договору 

зберігання, та держателем речі, але не був її володільцем (§ 972) [365, c. 153-154]. 

Вперше в ЦКА було закріплено правило про те, що «не можна стягувати 

проценти на проценти». Однак проценти, які були нараховані за два чи більше 

років, могли бути за взаємною згодою перетворені на новий борг, що 

породжувало нове зобов’язання (§ 998 ЦКА) [69, c. 60].  

Грошова позика могла вважатися укладеною, відповідно до § 990 та § 991 

ЦКА, також у разі, коли кредитор передав боржникові боргові папери [365, c. 157-

158; 356, с. 838-842]. Договір позики вважався укладеним внаслідок передачі 

замінної речі боржникові або ж внаслідок складення боргового документу, який 

сам по собі не мав правотворчу, а лише доказову силу (§ 1001) [67, с. 272; 300, с. 

440]. 

В Галичині та Буковині на підставі Закону «Про п’янство» від 19.07.1877 р. 

заборонено було подавати позов до суду, предметом якого була сплата позики за 

спожиті алкогольні напої шинкарям (за винятком позову до осіб в домах заїзних 

гостинних), якщо позичальник в момент отримання таких напоїв мав вже у 

шинкаря борг за спожиті алкогольні напої. Недійсними були також договори, 

котрі продовжували термін дії згаданої позики на підставі застави, поруки і т. д. 

На Бойківщині існував звичай: боржник укладаючи договір позички 

передавав кредитору залежно від розміру позиченого капіталу земельну ділянку т. 

зв. «антихретичний застав», не так на забезпечення повернення позички як «за 

процент» [111, c. 8]. Позичку, при якій віритель отримував від свого боржника 

земельну ділянку в заставу не тільки на сплату відсотків, але теж і капіталу, 

називали «на віджиток» [111, c. 10]. 

За договором доручення одна особа зобов’язувалася перед іншою 

представляти її інтереси безвідплатно або за визначену плату. Особливістю 
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договору доручення, на відміну від найму, послуг чи підряду, було передусім те, 

що особа, яка отримала доручення, залагоджувала інтереси (справи), внаслідок 

чого довіритель набував, утримував, змінював чи втрачав права чи обов’язки, які 

мали для нього правове значення (укладення договорів, управління його маєтком, 

набуття права володіння) [364, с. 210-211]. Повірений вважався представником 

довірителя, тобто діяв в його інтересах [365, c. 161].  

Особа, якій було видано доручення, не була зобов’язана його приймати (§ 

1003). Предметом договору доручення не могло бути складення заповіту від імені 

довірителя (§§ 578, 609, 1006). Представник, який використовував інших осіб для 

вчинення дій за договором доручення, діяв на власний ризик, тобто відповідав за 

вину таких осіб (§ 1010) [356, с. 860]. Якщо представник перевищив межі 

представництва, то такі дії вважалися недійсними, якщо повірений їх не затвердив 

(§ 1017) [365. c. 165].  

Апеляція у справі власника нерухомості у к. Дорнбах С. Мазяра, шинкаря у 

к. Дорнбах А. Валькера (позивачів) проти подружжя Я. Гауснер та М. Гауснер - 

власників нерухомості у с. Маковисько (відповідачі). Відповідачі подали 

апеляцію на рішення повітового суду у м. Перемишлі від 26 жовтня 1906 р. про 

визнання контракту купівлі-продажу земельних ділянок придатним до інтабуляції. 

Зокрема, проти пункту другого, який зобов’язував відповідачів віддати С. 

Мазярові контракт купівлі-продажу та пункту шостого, в якому йшла мова про 

відшкодування позивачам судових витрат. Відповідачі стверджували, що 

повітовим судом не було враховано факту недієздатності Я. Гауснера (через 

психічні розлади), та того, що він не отримав уповноваження від своєї дружини 

(як цього вимагав § 1008 ЦКА), а також того, що позивач, вимагаючи остаточного 

виконання контракту, ще не сплатив всю суму відповідно до договору [14, арк. 

97]. Суд постановив залишити чинним рішення, прийняте попереднім судом, та 

відхилити закиди відповідачів (16 січня 1907 р.) [14, арк. 101]. 

Порівнюючи норми ЦКА щодо договору доручення та норми чинного ЦК 

України потрібно також звернути увагу на думку науковців, зокрема, Н. В. 

Федорченко відзначає, що однією із специфічних рис договору доручення за ЦК 



    

     
      

121 

України є його суто особистий характер, побудований на взаємній довірі сторін, 

яка передбачається на протязі всього часу існування договору [142, с. 8]. Вчений 

вказує, що договір доручення може бути тільки двостороннє зобов’язуючим. Те, 

що повірений завжди несе обов‘язки, очевидно. До істотних умов договору 

доручення слід віднести умови про предмет (дії, які повинен вчинити повірений). 

Науковець відстоює точку зору, що предметом договору доручення є юридичні 

дії, а не «ефект, ними забезпечуваний» [142, с. 10]. 

За договором міни його сторони зобов’язувалися до взаємного перенесення 

права власності на речі або ж права вимоги на них [364, с. 199]. Був 

консенсуальним договором. Метою договору міни був безумовний перехід права 

власності на майнові предмети. Поряд з цим, метою цього договору було взаємне 

перенесення вже існуючих прав, а не встановлення нових прав на користь 

контрагентів. Не вважалася договором міни домовленість про службу на користь 

іншої сторони за отриману річ. 

Предметом договору міни не могли бути гроші, оскільки в такому разі він 

вважався договором купівлі-продажу, за винятком, коли гроші виконували 

функцію товару (обмін в нумізматичних чи боністичних цілях) [365, c. 166]. 

Натомість за сучасним цивільним законодавством України, що відзначає В. В. 

Лисенко, щодо здійснення операцій, пов’язаних із переходом права власності на 

валютні цінності прямо передбачена можливість як купівлі-продажу, так і обміну 

валютних цінностей, оскільки, враховуючи зміст ст. 716 ЦК України, валютні 

цінності можуть виступати предметом договору міни [109, с. 7].  

Щодо аналізу архівних справ, то варто відзначити апеляцію Ґ. Кауфман з м. 

Солотвина, циркул Станіславів, проти І. Худецького, війта с. Молодьків про 

розірвання договору на нафтові права. Суд прийняв рішення 21 березня 1913 р. 

задовольнити апеляцію позивача Ґ. Кауфмана на рішення повітового суду у м. 

Станіславів від 13 січня 1912 р. та повернути справу на повторний розгляд [8, арк. 

61]. Вищий крайовий суд вважав, що контракт, який уклали сторони не був 

підготовчим договором («umowa przygotowawcza»), а був остаточно укладеним 

договором міни («umowa zamiany») (відповідно до § 1045 ЦКА), реалізація якого 
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була відкладена до часу отримання Ґ. Кауфманом від М. Вайнрауха земельних 

ділянок, які згаданий Ґ. Кауфман повинен був віддати відповідачеві в обмін на 

нафтові права [8, арк.64]. 

Якщо звертатися до сучасного українського цивільного законодавства, то 

варто відзначити, що договір міни (бартеру) відноситься до різновидів договору 

купівлі-продажу. Про це свідчить як розташування норм, присвячених цьому 

договору (§ 6 ЦК України «Міна» розміщено в Главі 54 «Купівля-продаж»), так і 

зміст ст. 716 ЦК України. При цьому законодавець розглядає поняття «міна» і 

«бартер» як тотожні поняття. За ЦК України предметом договору міни виступає 

не майно, а товар (ч. 1 ст. 715), а також роботи та послуги (ч. 5 ст. 715) [109, с. 6]. 

За договором купівлі-продажу продавець зобов’язувався передати право 

власності на річ іншій особі (покупцю), а покупець зобов’язувався сплатити ціну 

речі, виражену в грошах [365, c. 169]. Ознаки договору купівлі-продажу: 

1. Продавець зобов’язувався до безумовного перенесення права власності 

на майновий предмет на користь покупця. В разі перенесення лише права 

користування йшла би мова про договір найму. Предметом договору могли бути 

речі (право власності на них) або ж права, зокрема речові права чи право вимоги; 

2. Сторони повинні були мати намір щодо переходу права власності саме 

від продавця до покупця. Якщо метою договору було набуття покупцем чужої 

речі, якою продавець не розпоряджався, не мав права і не отримував права 

розпоряджатися, такий договір вважався недійсним, відповідно до § 878 ЦКА. 

Однак предмет договору купівлі продажу не обов’язково повинен був належати 

продавцю на час укладення договору; 

3. Договір купівлі-продажу був консенсуальним. Однак всю повноту прав 

покупець набував з моменту передачі предмета договору; 

4. Еквівалентом за предмет договору купівлі-продажу зі сторони покупця 

була ціна, визначена грошовою сумою, що відрізняла договір купівлі-продажу від 

договору міни.  

Обов’язок продавця міг полягати і в іншій поведінці, за винятком 

користування речами чи праці. Такі договори не були врегульовані ЦКА. До них 
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відносилися договори купівлі-продажу електричної енергії, комерційної таємниці. 

Не заборонялося укладати договори купівлі-продажу в кредит. 

Незважаючи на те, коли було сплачено ціну купленого предмета, право 

власності на нього переходило до покупця з моменту передачі речі. Сторони 

могли домовитися, щоб право власності перейшло до покупця в момент сплати 

ним ціни за договором купівлі-продажу [365, c. 170-172].  

Серед архівних справ ми віднайшли справу про визнання та інтабуляцію 

права власності Є. Руданецька і М. Руданецька (неповнолітня) на земельну 

ділянку кадастровий №183 у с. Руданці, підставою оскарження якої було 

зволікання сторони договору із сплатою всієї домовленої суми та укладенням 

письмового нотаріально завіреного договору купівлі-продажу [22, арк. 49-50]. 

Оскільки половину вказаної ділянки під забудову та половину хати на ній, Є. 

Руданецька та її покійний чоловік придбали у 1889 р. у відповідача Г. 

Стефанишина на підставі усного контракту. Суд прийняв рішення від 11 березня 

1901 р. на підставі § 226 та § 41 ЦКА: 1) Є. Руданецьку та М. Руданецьку визнано 

власниками земельної ділянки під забудову кад. №183 в с. Руданці; 2) із згаданої 

ділянки утворити нове іпотечне тіло; 3) Є. Руданецьку та М. Руданецьку 

заінтабулювати власниками половини новоутвореного іпотечного тіла (відповідно 

Є. Руданецькій ¼ частини, а М. Руданецькій ¾ частини), власником другої 

половини записати Г. Стефанишина [22, арк. 48]. Ми також знайшли випадок, 

коли відповідачі Д. Фажньовска і Ф. Фажньовска (позивачі Д. Юрелак, Р. Юрелак 

та М. Бабяч) в процесі визнали договір купівлі-продажу земельної ділянки 

укладеним усно, що фіксувалося судом в угоді [25, арк. 1-4]. 

Сторони договору купівлі-продажу мали право застерегти за собою 

додаткові права чи додаткові обов’язки контрагента. До них відносилися право 

відкупу, право відпродажу та першочергове право купівлі. 

Право відкупу – застережене в договорі купівлі-продажу право продавця 

нерухомості на зворотню купівлю за власним бажанням предмета договору за 

ціною його продажу покупцеві [364, с. 193]. Покупець в такому разі 

зобов’язувався продати цей предмет на визначених умовах (§§ 1067-1070) [365, c. 
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174]. Право відпродажу полягало в застереженому в договорі купівлі-продажу 

обов’язку продавця відкупити річ, якщо покупець виявив намір її продати (§ 

1071). ЦКА виділяв окремо також купівлю на пробу, яка полягала в тому, що 

покупець повинен був сплатити ціну речі після її випробування або ж одночасно з 

її отриманням від продавця (§§ 1080-1085) [300, с. 466-468]. Окрім цього, ЦКА 

передбачав судову купівлю-продаж, яка була добровільною або примусовою (§ 

1089) [365, c. 176-177].  

В даному випадку ми наводимо приклади: позивачі – М. Маценка та інші 

селяни (господарі) с. Пулави (циркул Сянік), відповідачі - купці в м. Буківсько (ц. 

Сянік) Ю. Вайнштайн та Ґ. Керш у справі про передання у власність частини 

ділянки, виокремленої із лісової парцелі №1985/9 в с. Дарів (ц. Сянік), яка 

розглядалась у повітовому суді у м. Сянік, рішення того ж суду від 20 грудня 1905 

р. Ю. Вайнштайн та інші подали апеляцію на постанову суду першої інстанції про 

те, що пункти контракту четвертий і п'ятий, укладеного 23 жовтня 1901 р., не 

були змінені, хоча відповідачі представили судові двох свідків, свідчення яких 

підтвердили зміну цих пунктів. На думку відповідачів, контракт купівлі-продажу, 

укладений 15 січня 1902 р., не мав значення, оскільки продавці П. Мюллер та інші 

на момент укладення цього контракту вже не мали права повернення ділянок лісу 

на підставі пунктів четвертого і п'ятого контракту від 23 жовтня 1901 р. і 

відповідно не могли його передати позивачам. Посилання на норму § 887 ЦКА 

про «добру віру» позивачів та довіру до ґрунтових книг відповідачі вважають 

такими, що не стосується цієї справи [11, арк. 9]. Адвокат апелянтів вимагав 

повернути справу на повторний розгляд, інша сторона заперечувала аргументи 

апелянтів і просила затвердження прийнятого рішення. Суд вказав, що на підставі 

контракту купівлі-продажу, укладеного 23 жовтня 1901 р. у м. Сянік та 

затвердженого нотаріально, та зізнань свідків Ю. Г. Шарфа, А. Мюллера та інших, 

встановлено, що П. Мюллер та інші співвласники маєтку у с. Дарів продали Ю. Г. 

Шарфові ділянку для вирубки дерев. Покупець згаданий Ю. Г. Шарф 

зобов’язувався повернути цю ділянку лісу після вирубки власникам с. Дарів (у 
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січні 1905 р. повинен був повернути 40 моргів, а потім протягом того ж року ще 

95), вирубку лісу він мав почати з тієї частини, що межує з с. Пулави [11, арк. 10].  

15 січня 1902 р. співвласники майна із с. Дарів продали частину цієї ж 

ділянки лісу позивачам, а також відповідно до контракту передали свої 

зобов’язання щодо Ю. Г. Шарфа новим власникам. У жовтні 1903 р. Ю. 

Вайнштерн купив у вищезгаданого Ю. Г. Шарфа його частину ділянки і дерево 

для вирубки, а відповідно перейняли від нього обов’язок повернути ділянку 

власникам [11, арк. 11]. На підставі цього відповідачі повинні були повернути 

ділянку у 1905 році, оскільки після купівлі всі зобов’язання попереднього 

власника перейшли до них. Вищий крайовий суд у м. Львові, як апеляційна 

інстанція 29 березня 1906 р. прийняв рішення залишити чинним і підтвердити 

рішення, ухвалене повітовим судом [11, арк. 11-12]. 

Позивачі – Н. Зільберберґ і П. Зільберберґ, відповідач - купець А. Абелєс у 

справі про невиконання чи неналежне виконання договору. Відповідач подав 

апеляцію до Вищого крайового суду у м. Львові на рішення Повітового суду у 

м. Сянік у справі про передання у власність земельних ділянок у с. Явірник 

Руський від 21 грудня 1906 р. Адвокат апелянта стверджував, що договір купівлі-

продажу, укладений 23 квітня 1900 р., насправді був «антихретичним договором» 

(«umowa antychretycza») (договір, який передбачав отримання позики під заставу 

ділянки і користування нею до повернення суми) [13, арк. 53, 55]. Але нотаріус 

Кокуревич підтвердив, що договір був укладений з обопільної згоди сторін і що 

позивачі продали, згідно контракту, земельну ділянку, зберігаючи за собою право 

відкупити її протягом шести років [13, арк. 53]. Але у встановлений термін 23 

квітня 1906 р. ні згадані Н. Зільберберґ і П. Зільберберґ, ні їхній уповноважений 

Вілльнер не з’явились, щоб укласти контракт про відкуплення ділянки, крім того 

останні не внесли відкупної суми до судового депозиту [13, арк. 61]. Суд, 

розглянувши всі докази та аргументи сторін залишив в силі рішення повітового 

суду у м. Сянік [13, арк. 68]. 

На Бойківщині до договорів купівлі-продажу, предметом котрих були 

свійські тварини часто додавали застереження «по свідому» і «на пропало» [111, 
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c. 12]. Також на Самбірщині певний час існував звичай, що при купівлі-продажу 

земельної ділянки в середмісті покупець зобов’язаний був сплачувати щорічно 

напередодні свята о. Миколая наперед визначену суму церкві. Це обтяження 

називалося «видеркауф» [111, c. 66]. 

Особливим видом договору купівлі-продажу вважався договір, за яким: 

видавець чи власник магазину зобов’язувався продати книги згідно асортименту; 

підприємці зобов’язувалися продати білети лотереї перед особами, які мали право 

на їх емісію. С. Дністрянський називав такий договір «припорука продажі». За 

таким договором особа, яка отримала річ була зобов’язана після спливу певного 

терміну або повернути передану річ, або сплатити її визначену ціну. Передавач 

таких речей не мав права на повернення цих речей до спливу визначеного строку 

(§§ 1086-1088) [300, с. 468; 365, c. 176-177]. 

За договором майнового найму (оренди) одна сторона зобов’язувалася 

передати іншій на певний час в користування майновий предмет, а інша особа 

зобов’язувалася зі спливом визначеного часу повернути цей же предмет, а також 

сплачувати визначену за користування плату [302, c. 71; 309, c. 230; 365, c. 181]. 

Договір найму вважався консенсуальним та відплатним, а предметом, який 

передавався у користування могли бути речі, визначені індивідуальними ознаками 

або права. Не визнавалася предметом майнового найму людська праця чи дії 

людини. Окрім цього, предметом договору майнового найму могли бути за 

загальним правилом неспоживні речі, а споживні лише у разі, коли вони 

використовувалися без їх споживання [67, с. 273; 365, c. 181-182]. 

Істотним умовами договору найму були умови про предмет і плату за найм. 

Він вважався укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди щодо цих двох пунктів. 

Разом з тим, сторони могли не визначати строку дії договору найму, в такому разі 

застосовувалися приписи § 1113 ЦКА [300, с. 476-477] Сторони визначали також 

й інші умови, наприклад, обов’язок сплати наймачем земельного чиншу, заборона 

піднайму [1] чи використання предмета найму за іншим призначенням, ніж 

обумовлено в договорі [2, с. 168]. 
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Еквівалентом за користування була грошова сума, яку повинен був 

періодично сплачувати наймач (орендар) [112, c. 166]. Якщо орендар за дозвіл 

користуватися річчю надавав визначену частину плодів, то такий договір був 

договором товариства, а не найму (§ 1103) [365, c. 182].  

ЦКА чітко не окреслював різницю між майновим наймом та орендою, однак 

вона випливала з властивостей його предмета та змісту самого договору. Якщо 

одна сторона дозволяла іншій користуватися річчю без права збору плодів, то в 

такому випадку йшла мова про найм, а якщо наймач мав право на збір плодів, то 

про оренду. Наймалося помешкання, нежитлове приміщення, кінь, човен, 

фортепіано, а орендувалися аптека, інші підприємства, авторські та патентні 

права. Земельну ділянку можна було і наймати, і орендувати [365, c. 182-183].  

Цікаво було те, що норми ЦКА щодо відповідальності наймача (орендаря) 

за шкоду, заподіяну особами, що мешкали разом з ним, повністю збігалися з 

відповідними положеннями римського права [112, c. 169]. Так, орендар відповідав 

у разі, коли він отримав інвентар нерухомого майна з обов’язком його повернення 

в такій же кількості і такого ж ґатунку (§ 1111) [365, c. 187]. 

Окрім цього, ЦКА окремо виділяв договір найму (оренди), укладений на 

певний час і договір найму, укладений на невизначений строк (§§ 1113-1116) [300, 

с. 476-479]. Зі спливом строку договору найму, правовідносини, що випливали з 

нього, продовжували існувати, якщо договір був поновлений. Поновлення 

виражалося прямо чи іншим зрозумілим способом, при цьому було можливим 

лише на один рік [67, с. 274].  

Якщо договір найму було укладено без зазначення строку його дії, то він 

припинявся внаслідок повідомлення однієї сторони іншій про бажання припинити 

договір (§ 1116). Повідомлення (сповіщення) виконувало, відповідно до § 1114-

1116, подвійну функцію: або було засобом, за допомогою якого не допускалося 

поновлення договору найму, або засобом припинення договору найму, 

укладеного на невизначений строк [365, с. 188-189].  

Прикладом відшкодування вартості втраченого або пошкодженого предмету 

договору майнового найму (оренди) внаслідок військових дій може слугувати 
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справа про суперечку архієпископа Ю. Бильчевського з А. Перашкевичом про 

погашення заборгованості 1914-1916 рр. [26, арк. 12-13]. Позовна заява була 

подана 23 грудня 1914 р. Сторони 06 листопада 1912 р. уклали договір оренди, 

котрий складався із 28 пунктів [26, арк. 4-11]. А. Петрашкевич орендував маєток у 

львівського римо-католицького архієпископа Ю. Більчевського у с. Ставчани 

(повіт Городок), починаючи з 25 березня 1914 р., на дев’ять років за 20 тис. корон 

щороку (орендна плата повинна була сплачуватися двома частинами по 10 тис. у 

лютому і вересні кожного року) [26, арк. 2]. Але на початку вересня 1914 р. 

орендар втік і покинув маєток напризволяще, який був знищений і пограбований 

під час воєнних дій. Він не повідомив орендодавця ні про свій від’їзд, ні про нове 

місце перебування. Не залишив розпоряджень щодо осінніх 

сільськогосподарських робіт і у встановлений термін не сплатив орендну плату. 

Орендодавець вимагав зобов’язати А. Петрашкевича сплатити 10 тис. корон, а 

також п’ять відсотків від цієї суми, як пеню, протягом 14 днів. Та застеріг за 

собою право розірвати контракт і вимагати повернення суми 

«асекурації»(страхування) і сплати інших відшкодувань у суді [26, арк. 2]. Вищий 

крайовий суд своїм наказом від 31 грудня 1914 р. зобов’язав орендаря А. 

Петрашкевича заплатити орендодавцеві Ю. Більчевському заборгований чинш за 

оренду та п’ять відсотків [26, арк. 15]. На вказаний наказ адвокат відповідача 

подав заперечення («zarzuty») у січні 1915 р. з проханням скасувати наказ про 

примусову сплату, бо звинувачення позивача, на його думку, були 

безпідставними. Його клієнт не втік і не покинув маєтку напризволяще, а 

перебував на фронті, також на ньому не лежала відповідальність за знищення 

маєтку (сам зазнав значних майнових втрат), а сільськогосподарські роботи і так 

були б неможливими, бо на цій території відбувались бої, а вся худоба, зокрема 

коні, була конфіскована військовими [26, арк. 20-21].  

Щодо 13-го пункту контракту (на порушенні якого акцентував позивач) – 

орендодавець дав орендарю майно «голосно» «ryczałem». Збитки від природніх 

лих (посуха, повінь, нашестя шкідників тощо), пожеж, воєнних дій та інших лих 

завдані майну орендаря не відшкодовувалися і не були підставою для зниження 
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орендної плати. Ризики пов’язані з цим орендар перебрав на себе [26, арк. 9]. Але, 

за твердженням адвоката відповідача, цей пункт був написаний у мирний час, і 

жодна із сторін не уявляла масштабів руйнувань і збитків, спричинених воєнними 

діями, тому вимагати від орендаря, коли його майно повністю знищене і розорене, 

сплатити таку суму було нелюдяним і нехристиянським вчинком [26, арк. 21]. 

Щодо контракту оренди: пункт перший, крім суми орендної плати та 

порядку її сплати, містив таке застереження – якщо б у державі була проведена 

грошова реформа чи введена нова валюта, то сума орендної плати завжди повинна 

бути еквівалентною зазначеній у контракті (спершу 20 тис., а згодом 24 тис. 

корон) [26, арк. 4]. Відповідно до умови орендар повинен був ремонтувати будівлі 

та господарські споруди, паркани, насипи, тощо своїм коштом, і слідкувати щоб 

вони були у належному стані [26, арк. 5]. Також сторони зобов’язувались скласти 

інвентар всього маєтку, наданого в оренду [26, арк. 6]. Щодо сплати податків, то 

орендодавець сплачував шкільний, дорожній та інші податки, які сплачувало 

архієпископство, а орендар платив податок з прибутку, а також військові 

повинності [26, арк. 8]. Інші пункти досить детально прописували господарську 

діяльність орендодавця (посів, збір врожаю, догляд за худобою, утримання в 

належному стані будинків і будівель, тощо), деякі з них стосувались забезпечення 

пожежної безпеки. Право оренди не поширювалось на лісові і мисливські угіддя 

архієпископства, на право вільного помолу у млинах, і окремі ділянки та будинки, 

які були передані в оренду раніше, а також ті, які були у володінні лісничих [26, 

арк. 9]. 03 липня 1915 р. суд прийняв рішення про перерву у розгляді справи, 

оскільки відповідач перебував на військовій службі і не міг бути присутнім на 

засіданнях (зокрема через ведення бойових дій) [26, арк. 45-46]. 

07 лютого 1892 р. був укладений договір між Я. Яворським та монастирем 

бенедиктинок у м. Львові про виконання Я. Яворським обов’язків лісника у 

лісових угіддях сс. Вовків, Кугаїв, Загір’є, Раковець, терміном від 1 січня до 31 

грудня 1892 р. Окремим контрактом лісничому в оренду надавались город і поля 

[19, арк. 12]. 19 квітня 1893 р. монастир бенедиктинок звернувся до повітового 

суду у Винниках з проханням повідомити Я. Яворського про розірвання 
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контракту з 01 червня 1893 р. (оскільки монастир, відповідно до контракту, має 

право дострокового розірвання договору до закінчення року, а лісничий 

зобов’язаний звільнити надані йому в оренду у с. Кугаєві лісничівку та 30 моргів 

ґрунту) [19, арк. 28]. Суд повідомив Я. Яворського про розірвання контракту. 07 

травня 1893 р. Я. Яворський подав позов до повітового суду у Винниках проти 

розірвання контракту оренди лісничівки та земельних ділянок у с. Кугаєві [19, 

арк. 31]. Я. Яворський стверджував, що рішення монастиря суперечить окремим 

параграфам ЦКА, зокрема договір оренди не може бути анульований до 

закінчення року; друга сторона не вказала навіть часу укладення договору, а 

згідно з вимогами ЦКА повинні бути представлені та обґрунтовані причини і 

підстави уневажнення; § 1116 ЦКА та § 2 Цісарського Розпорядження від 

16.11.1858 р. вказують, що договір оренди може бути уневажнений за шість 

місяців, а не за один, як цього вимагає монастир. Також було порушено § 1115 

ЦКА, відповідно до якого оренда продовжується за замовчуванням на рік, або 

хоча б до того часу, який необхідний для отримання прибутків. Ще один доказ 

неправомірності розірвання контракту оренди: монастир, внаслідок суперечок за 

виплату заробленого, уклав новий договір з Я. Яворським у присутності двох 

свідків, відповідно до якого монастир погодився на те, що Я. Яворський може 

користуватись орендованими ділянками, допоки не збере врожаю за 1893 р., 

тільки тоді їх поверне орендодавцю [19, арк. 31-32]. Рішення суду від 8 травня 

1893 р.: призначити судове засідання (rozprawa sumaryczna) на 12 травня 1893 р., 

на якому повинні бути присутні обидві сторони [19, арк. 32]. 

Також серед архівних справ ми знайшли випадок, коли орендодавці 

зверталися до суду з вимогою визнати недійсним та розірвати договір оренди 

земельної ділянки (поля) кадастр. №405/2 у с. Сороки. Позивачем була С. 

Романець (Лещишин), відповідачем К. Маршалек. С. Романець вказувала, що 

договір був укладений восени 1884р. з К. Маршалеком від її імені її батьком К. 

Лещишином (сама С. Романець на той час була неповнолітня) терміном на десять 

років. Підставою для розірвання позивачка вказує вартість оренди, яка на її 

думку, була суттєво занижена при укладенні контракту і просить суд зобов’язати 
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орендаря повернути цю ділянку у власність та користування позивачки терміном 

до 14 днів. Суд не задовольнив позов С. Романець, визнав його безпідставним, та 

зобов’язав її повернути відповідачеві судові витрати (9 березня 1901р.) [23, 

арк.11-16]. 

У справі перешкоджання оренді частини с. Чайковичі та спробі насильно 

виселити орендарів із орендованих маєтків Ш. Ґольдвассер і Л. Я. Ґольдвассер 

22.04.1850 р. подали скаргу на М. Соболєвську (Новосєльську) [6, арк. 8]. Договір 

оренди, укладений М. Соболєвською та Ш. Ґольдвассер і Л. Я. Ґольдвассер за 

щорічний чинш 270 зл. рин., який необхідно було сплачувати не пізніше 15 

березня кожного року. Початок оренди припадав на 01.04.1848 р. Згідно з п. 18 

того ж контракту сторони зобов’язані були попередити про намір розірвати 

договір за три місяці, тобто не пізніше першого січня кожного року (оскільки 

орендний рік починався 1 квітня). Якщо таке попередження не було оголошене 

оренда продовжувалася автоматично ще на рік [6, арк. 7]. Орендодавець 

оголосила про розірвання договору та передання цієї частини в оренду іншій 

особі лише 17.04.1850 р., коли вже розпочалась підготовка до весняних робіт. 

Окрім того М. Соболєвська відмовилась приймати орендну плату за рік без 

пояснення причини, тому сума була внесена ними на судовий депозит. М. 

Соболєвська 21.04.1850 р. подала скаргу на орендарів за порушення п. 2 

(протермінування сплати орендної плати) та п. 6 (заборона продажу околоту, 

допоки не будуть перекриті всі будинки у орендованому господарстві), а також 

нецільове використання деревини, призначеної на огородження земельних 

ділянок та будинків орендованого маєтку (орендарі використали її на паркани для 

чужих городів). Отож, М. Соболєвська мала право розірвати контракт на підставі 

порушення орендарями його умов (передбачено п. 15) [6, арк. 12]. Також вона 

просила направити в с. Чайковичі комірника для врегулювання суперечки [6, арк. 

13]. Звинувачення сторін були ще раз викладені у протоколі комірника, 

направленого рішеннями Шляхетського суду на місце для з’ясування суті справи: 

отримання аргументів сторін та свідчень у ній. Розгляд суперечки на місці 

відбувся 28 травня 1850 р. [6, арк. 3-4]. Справа завершилась укладенням 
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сторонами мирової угоди 18 липня 1850 р., відповідно до якої: для Ш. 

Ґольдвассер і Л. Я. Ґольдвассер продовжено було оренду частини маєтку у с. 

Чайковичі до 01.04.1851 р., а права та обов’язки прописані в договорі 06.04.1848 

р. залишилися чинними; Ш. Ґольдвассер і Л. Я. Ґольдвассер повинні були надати 

згоду на передачу суми річного чиншу з судового депозиту на руки орендодавця 

М. Соболєвської; компенсація судових витрат скасовувалася обом сторонам; 

сторони відкликали свої скарги, подані до суду раніше [6, арк. 4].  

Відплатний контракт про працю – договір, за яким одна особа (працівник, 

робітник) зобов’язувався щодо іншої особи (замовника) працювати на її користь 

за винагороду, як правило виражену в грошовій сумі. Цей договір поділявся на 

найм послуг та замовлення (підряд). При наймі послуг працівник зобов’язувався 

віддати в певних межах свої фізичні чи розумові сили до розпорядження 

замовника за плату [113, с. 202]. При договорі замовлення працівник 

зобов’язувався передати готовий результат своєї праці [302, с. 191]. 

Першочергова думка, якою керувався законодавець при унормуванні цього виду 

договорів базувалася на ідеях римського права, де договір найму розглядався 

подібно до договору купівлі-продажу. Однак, поряд з тим, появилися нові ідеї у 

зв’язку з виникненням нових економічних відносин. Насамперед, це стосувалося 

випадків вступу в трудові відносини спеціально навчених фахівців з великими 

підприємствами, наприклад, залізницями, банками, фабриками. Відносини щодо 

найму послуг в таких економічних центрах полягали на значній кількості 

особливих прав та обов’язків. З іншого боку, працівники вимагали не лише плати 

за свою роботу, але і виконання соціальних функцій [365, с. 193].  

У сучасній українській юриспруденції також найчастіше застосовуються 

два види договорів, передбачених ЦК України, за якими фізичних осіб можуть 

залучати до праці як юридичні, так і фізичні особи. Це - договір підряду та 

договір про надання послуг. 

Зважаючи на те, що за римським правом найм послуг та замовлення 

(підряд) були окремими видами договору найму, §§ 1151-1163 ЦКА стосувалися 
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частково найму послуг, частково замовлення, а частково обох груп договорів 

одночасно [112, 239; 365, с. 194]. 

Договір вважався укладеним, коли сторони дійшли згоди щодо послуги чи 

роботи, а також щодо винагороди за їх виконання. Договір найму послуг чи 

замовлення могли поєднуватися з договором майнового найму (найм машини з 

робітником) (§ 1151). Плата за загальним правилом полягала в грошах, однак 

сторони могли домовитися про інший еквівалент (§ 1152) [356, с. 977-984]. 

Щодо виплати грошової суми, серед справ Вищого крайового суду 

зустрічаються скарги учителів на невиплату їм заробітних плат, наприклад, 

справа вчителя с. Куликів Т. Петрики, 1864 р. [7, арк. 1-7]; вчителя Модричської 

тривіальної школи С. Базилія, 1865 р. [9, арк. 1-3]. 

Найм послуг відрізнявся від договору замовлення (підряду), оскільки при 

укладенні договору найму послуг використання робітником інших осіб 

виключалося, оскільки роботу повинен був виконувати сам працівник. При 

договорі замовлення (підряду) виконавець замовлення був зобов’язаний виконати 

його особисто тільки в такому разі, коли йшла мова про виконання праці, яка 

випливала з особливих ознак працівника. В іншому разі допускався піднайм. За 

дії піднаймачів наймач ніс абсолютну відповідальність. 

Відповідно до § 1162 ЦКА смерть замовника не припиняла дію договору 

замовлення. Смерть працівника при наймі послуг припиняла його дію, а при 

договорі замовлення лише в тому разі, коли предмет договору був тісно 

пов’язаний з особою виконавця робіт [365, с. 197-198].  

Також ми знайшли приклад: проект службового контракту укладеного 

лісничим В. Левицьким та римо-католицьким монастирем Всіх Святих про ордену 

Монастиря бенедиктинок у м. Львові та про виконання обов’язків лісничого у с. 

Кугаїв. Контракт укладений 04 січня 1891 р. на 1891 рік про виконання обов’язків 

лісничого. Щоб гарантувати повернення майна В. Левицький повинен був у 

визначений термін укласти окремий договір у повітовому суді у Винниках, яким 

зобов’язувався виїхати з будинку і земельних ділянок у с. Кугаєві. Якщо ж такий 

договір не буде укладений, то чинний контракт втрачав свою силу [18, арк. 8]. 
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Монастир бенедиктинок у м. Львові подав на В. Левицького до суду два позови: 

15 липня 1891 р. про звільнення лісничівки (будинку, господарських будівель, 

полів, луки і городу, які належали до неї) у с. Кугаєві та 30 липня 1891 р. про 

сплату 190 зл. В. Левицький висунув монастирю зустрічні претензії: за звільнення 

з посади лісничого, за видатки на обробку та засіяння полів восени 1890 р. та 

навесні 1891 р. та інші дрібніші претензії [18, арк. 1]. 08 серпня 1891 р. у 

повітовому суді було прийнято рішення про вирішення суперечки у мировому 

суді та домовлено про його склад. Також В. Левицький зобов’язувався покинути 

лісничівку через три дні після ухвалення рішення мировим судом, а до часу 

винесення такого рішення не вивозити зібраний врожай за межі лісничівки у с. 

Кугаєві (під загрозою накладення штрафу 50 фл. або арешту на десять днів). 

Рішення мирового суду винесено 14 серпня 1891 р. (Монастир бенедиктинок все 

ж наполіг на зловживанні службовим становищем В. Левицьким, хоча відмовився 

від звинувачень у недбалому виконанні службових обов’язків). Після проведення 

розрахунків було вирішено, що монастир повинен сплатити В. Левицькому 259 

зол. рин. 67 к. [18, арк. 3]. 

ЦКА виділяв окремо особливий вид договору – про надання поліграфічних 

послуг. За ним автор передавав іншій особі право відтворення твору через друк і 

його поширення (§ 1164). До внесення змін до ЦКА С. Дністрянський називав цей 

договір «накладним». Основною відмінністю від найму послуг та договору 

замовлення було те, що його предметом були не послуги і не готовий результат 

виконаної роботи, а право на використання твору. Окрім цього, за цим договором 

встановлювалася заборона передавати твір іншому видавництву, а у разі 

необхідності перевидання твору на це була потрібна згода автора (§ 1167) [67, с. 

274; 300, c. 490]. 

За договором товариства дві чи більше особи зобов’язувалися поєднати 

власну працю чи майно для досягнення визначеної спільної мети [364, с. 220]. 

Метою товариства бути отримання прибутку, спільне навчання, досягнення 

гуманітарної мети. Якщо метою спілки було отримання прибутку, то вона 

називалася підприємством [365, с. 199-200].  
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Товариство - консенсуальний договір, який не потребував для чинності 

дотримання спеціальної, визначеної форми. Майно, внесене до складу фонду 

спілки або ставало власністю всіх співвласників, або залишалося власністю 

передавача, однак використовувалося для досягнення спільної мети. Праця, до 

якої зобов’язувався учасник, вважалася частиною фонду лише тоді, коли її 

вартість можна було оцінити в грошовому еквіваленті (§ 1192) [356, с. 1016]. 

Фонд завжди був власністю учасників, а не спілки, яка взагалі не вважалася 

окремим суб’єктом права. У разі припинення договору товариства спілка 

ліквідовувалася з метою задоволення взаємних претензій її учасників [365, с. 201-

202].  

Порівнюючи положення ЦКА про договір товариства, нам потрібно не 

тільки проаналізувати положення ЦК України про договір простого товариства, а 

й врахувати особливості відносин за даним договором. Такими характерними 

рисами є: 1) добровільний характер об’єднання; 2) об’єднання діє без створення 

окремого учасника цивільних правовідносин (юридичної особи) [156, с. 11-12].  

До групи ризикових договорів відносилося парі, гра, контракти, що 

базувалися на ризиковому інтересі, ризикова купівля, договір довічного 

утримання, договір страхування [364, с. 227-228]. Парі – договір, за яким його 

сторони встановлювали певну поведінку на користь того контрагента, твердження 

якого щодо події, невідомої жодній зі сторін, виявлялося правдивим. При цьому 

подія могла бути як минулою, так і теперішньою чи майбутньою, головне, щоб 

вона була невизначеною. Гра відрізнялася від парі тим, що сторони вигравали чи 

програвали в залежності від результатів гри. Ці договори були підставою 

виникнення зобов’язань, якщо парі не стосувалося неморальної події, а гра не 

виявлялася замовленою. Інші випадки ризикового інтересу: інтерес лотерейний та 

лотерейний продаж речі [365, с. 203-204]. Специфіка таких договорів полягала в 

тому, що не допускався спір про збитки на суму більш ніж за половину ціни (§ 

1268) [67, с. 275]. 

Купівля з ризиком (купівля сподіваної речі) – купівля речі чи права, яке 

могло взагалі не існувати, або існувало, але не мало жодної вартості (наприклад, 
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купівля сумнівного права вимоги чи частини шахти). Умовою договору було 

існування речей в необхідній кількості, а ризик полягав у незнанні якості чи 

реальної вартості такої речі (§§ 1275-1283) [365, с. 205].  

Договір довічного утримання зобов’язував одну особу за визначену значну 

грошову суму або за річ сплачувати на користь іншої визначені періодичні 

платежі з метою утримання її або третьої особи (§§ 1284-1286) [364, с. 230].        

О. Блажівська вказує, що ЦКА розрізняв договір спадкової оренди і спадкового 

оброчого утримання [67, с. 274]. 

Аналізуючи сучасне цивільне право, на думку О. М. Великороди, більш 

аргументованою є точка зору вчених, які вважають договір довічного утримання 

відповідно до норм ЦК України реальним, одностороннім, оплатним і 

алеаторним. Даний договір за сучасним українським цивільним законодавством 

укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Якщо за 

таким правочином відчужується нерухоме майно, то він підлягає також державній 

реєстрації. В договорі довічного утримання (догляду), потрібно розчленовувати 

предмет договору та об’єкт (юридичний і матеріальний). До предмету даного 

правочину відносяться: з одного боку нерухоме майно, а також рухоме майно, яке 

має значну цінність; а з іншого – послуги по утриманню та (або) догляду. До 

елементів даного правочину належить також його оцінка. Ще одним суттєвим 

елементом договору довічного утримання (догляду) є його строк, який 

визначений подією, яка настане в майбутньому – смертю відчужувача [79]. 

Договір страхування, відповідно до норм ЦКА, полягав в тому, що одна 

особа зобов’язувалася шляхом сплати визначеної ціни, яка називалася премією, 

винагородити іншу особу за визначену в договорі шкоду у разі її заподіяння за 

відсутності вини цієї особи (§§ 1288-1291) [365, с. 207-208]. 

Особливу зацікавленість викликають норми ЦКА про додаткові договори 

або способи забезпечення виконання зобов'язань [87, с. 284]. Метою укладення 

таких договорів було надання додаткових гарантій виконання іншою стороною 

своїх обов’язків, що виникали з договору, чи отримання додаткових прав. Ними 

були договір про встановлення завдатку (§ 908), договір про встановлення права 
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відступу (§ 1080), договір про встановлення відступних (§ 909), договір про 

встановлення штрафу (§ 1336), договір про встановлення права розірвання 

договору (§§ 919, 1052), договір про застереження кращих умов (§ 1083). 

Сторони, укладаючи договір, часто передавали один одному гроші або інші 

майнові цінності ще до того, як настане момент укладення договору. Правовий 

характер таких дій передусім оцінювався, виходячи з вираженої волі сторін. Якщо 

сторони таким діям не надали іншого призначення, то те, що дане наперед при 

укладенні договору, називалося завдатком (angeld) і надавалося одночасно як 

доказ укладення договору та засіб забезпечення його виконання, або лише як засіб 

забезпечення виконання договору [87, с. 333; 337, с. 168-169; 365, с. 32]. Він 

вважався реальним договором та міг укладатися без дотримання визначеної 

форми [333, с. 24]. Ознаки завдатку (§ 908):  

1. Завдатком могло бути лише те, що передавалося одночасно при 

укладенні договору, а не перед чи після його укладення [337, с. 170];  

2. Завдаток повинен був надаватися, а не просто бути обіцяним; те що 

було надано при традиції попередньо купленого предмету, не було завдатком 

[356, с. 766];  

3. Завдаток існував лише за умови існування дійсного основного 

договору. Якщо основний договір укладався в письмовій формі, то завдаток 

передавався не раніше, ніж такий договір був підписаний сторонами [365, с. 32]; 

4. Завдаток надавався в грошовій формі, цінними паперами або іншими 

речами, які піддавалися грошовій оцінці [356, с. 767].  

Передача завдатку тягнула за собою такі наслідки: якщо договір не 

виконувався з вини обох сторін або внаслідок настання випадку, то сторона, яка 

дала завдаток, могла вимагати від іншої його повернення, як незаконно 

отриманого [87, с. 331]. Завдаток повертався також у разі, якщо обидві сторони 

домовилися між собою про відступ від умов договору. Якщо договір не був чи не 

міг бути належно виконаним, то інша сторона мала право притримання 

отриманого завдатку, а якщо вона його дала, то повернення завдатку в 

подвійному розмірі (§ 908) [337, с. 171-172; 365, с. 33; 356, с. 769]. Якщо обидві 
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сторони невинні або навпаки, тоді завдаток повертався в наданому розмірі [240, с. 

491-493].  

Інколи потреби цивільного обороту вимагали, щоб дійсність 

двостороннього договору залежала від волі однієї з його сторін, тобто щоб одна 

сторона договору мала право від нього відступити, незалежно від волі іншої 

сторони (rucktritlsrecht) чи інших обставин. Така домовленість між сторонами 

вважалася додатковим договором (nebenvertrag, pactum displicentiae), за яким одна 

зі сторін застерігала за собою право вільного відступу від контракту за власною 

волею. В ЦКА згадувалося про такий договір лише при договорі купівлі-продажу 

на пробу (§ 1080), однак немає сумнівів, що його укладали при інших 

двосторонніх контрактах [333, с. 120-121; 34, с. 307].  

Купівля на пробу [86, с. 312] (Kauf auf Probe) або продаж з застереженням 

кращого купця (Kauf mit Vorbehalt eines besseren Käufers) (§§ 1080-1085 та арт. 

339 ТКА) могли бути укладені як під відкладаючою, так і розв’язуючою умовою 

[356, с. 918-920]. Перша залежала від договору. Якщо сторони не встановили, то 

купівля на пробу вважається укладеною під відкладальною умовою, тобто 

покупець повинен був заплатити ціну тільки після випробування товару; під 

розв’язуючою умовою – покупець повинен був заплатити ціну одночасно з 

передачею предмету. Продаж з застереженням кращого купця вважався 

укладеним під відкладальною умовою, коли річ передавалася покупцю аж поки не 

буде знайдено кращого купця; під розв’язуючою умовою – коли покупець 

отримував річ одразу. Зазначені додатки купівлі-продажу могли бути застережені 

як щодо рухомих так і нерухомих речей; в ґрунтових книгах відображалися через 

інтабуляцію умовленого права власності [240, с. 639-640].  

Укладаючи договір, сторони могли домовитися про те, що одна або обоє 

сторін мали право відступити від договору, сплативши певну визначену грошову 

суму (Reugeld, wandelpon) (§ 909) [333, с. 25; 356, с. 770]. Сторона, яка застерегла 

собі таке право, мала право вибору: може вона виконати договір, або звільнитися 

від цього обов’язку, якщо сплатить відступні [87, с. 338]. 
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Згаданого застереження до договору можна було зректися, однак лише до 

моменту здійснення вибору. На відміну від завдатку, який завжди був переданим, 

відступні були обіцяними, але не переданими. Якщо сторонами було встановлено 

і завдаток, і відступні одночасно, то завдаток в такому разі визнавався 

відступними. Якщо ж сторони встановили відступні та право вільного відступу 

від договору, то сторона, яка мала право такого відступу, не повинна була 

сплачувати відступних (§ 911) [337, с. 180-183; 365, с. 31-32].  

Позивач О. Папара, власник маєтків у с. Батятичі (виступав також від імені 

неповнолітнього А. Папари) подав скаргу 19 жовтня 1915 р. на відповідача Г. 

Руппа, орендаря маєтків у тому ж селі, за порушення пункту 22 контракту оренди. 

Договір був укладений 13 березня 1914 р. на дев’ять років (до березня 1923 р.), за 

31600 корон щорічно. Суму орендар повинен був сплачувати двома частинами 

(щопівроку по 15800 корон). Згаданий 22 пункт містив такі умови: якщо орендар 

не заплатить у встановлений термін хоча б частини визначеної суми, то 

орендодавець має право вимагати (у судовому порядку) сплати заборгованості з 

вісьмома відсотками пені, або у односторонньому порядку розірвати контракт, 

забрати на свою користь грошову заставу («kaucya dzierżawna») як компенсацію 

збитків. Також усунути орендаря від керування маєтком та зобов’язати його 

платити орендну плату доти, доки буде тривати судовий розгляд справи і доки він 

офіційно не буде усунений з орендованих маєтків. Позивач обрав другий варіант 

[27, арк. 1].  

Позивачі неодноразово звертались до відповідача (орендаря) з вимогою 

сплатити заборговану орендну плату, проте останній відмовився сплатити хоча б 

частину. Тому вони звернулись до повітового суду у м. Мости Великі про 

розірвання контракту та про запровадження тимчасового примусового управління 

цими маєтками і призначення управителя [27, арк. 3].  

В Ухвалі сенату від 22 жовтня 1915 р. вказувалося: 1) відповідач Г. Рупп 

повинен сплатити заборговану орендну плату. У орендованому маєтку вводиться 

примусове управління; 2) розірвати контракт оренди, укладений 13.03.1914 

р.(визнавалося, що грошова застава 16 тис. корон не підлягала поверненню) та 
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сплатити відшкодування за незакінчений посів озимини, згідно з пунктом 18 

контракту [27, арк. 17]. Але відповідач Г. Рупп 12 листопада 1915 р. оскаржив 

вищезгадану ухвалу (у пункті 19 орендар зрікся права вимагати зниження суми 

чиншу лише у випадку природних стихійних лих, але не у випадку збитків 

завданих під час воєнних дій, крім того з його господарства було конфісковано 

худобу, інвентар та збіжжя) [27, арк. 19-20]. Згодом розгляд справи кілька разів 

переносився і продовжився на початку 1916 р. У справі не містяться протоколи 

засідань та відсутнє рішення суду.  

Сторони договору могли укласти між собою додатковий договір про 

встановлення штрафу [87, с. 340]. Суть його полягала в тому, що одна сторона 

при укладенні договору обіцяла іншій певну грошову суму на випадок 

невиконання чи неналежного виконання свого обов’язку (konventionalstraffe) (§ 

1336) [121, с. 126; 34, с. 376]. В цьому випадку договірний штраф виконував 

функцію засобу відшкодування шкоди, тільки з тією різницею, що розмір 

відшкодування встановлювався сторонами в договорі, а у разі невиконання чи 

неналежного виконання боржником договору, кредитор не мав права вимагати 

більшого розміру відшкодування шкоди, ніж розмір договірного штрафу (§ 1298) 

[34, с. 366]. Кредитор в будь-якому разі мав право вимагати або виконання 

договору, або виконання договору та сплати штрафу, а боржник, який сплатив 

штраф, не звільнявся від свого обов’язку (§ 1338) [33, 386; 356, с. 1181, 1188]. 

Оскільки обов’язок сплати штрафу подібний до обов’язку відшкодування шкоди, 

тому право вимоги на штраф виникало лише тоді, коли боржник не виконав 

договір зі своєї вини, а не внаслідок випадку [337, с. 184-187; 365, 34-35]. 

В окремих випадках кредитор також мав право вимагати розірвання 

договору, зокрема якщо неналежне виконання договору прирівнювалося до 

цілковитого невиконання договору, а також якщо таке право кредитору надавав 

закон (§§ 1117, 1118, 1154, 1166, 1210, 1264). Однак сторони могли укласти між 

собою додатковий договір про те, що одній чи обом сторонам належало таке 

право (lex commisssoria, resolutivelausel). В такому разі сторона, яка виконала свій 

обов’язок, або готова була до його виконання мала право за власним вибором 
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вимагати від іншої виконання (належного виконання) договору та відшкодування 

шкоди чи розірвання договору (§ 919) [337, с. 189-190; 333, с. 28]. Розмір 

договірної кари міг біти зменшений на підставі рішення суду, якщо боржник довів 

її завищення [240, с. 831].  

В архівній справі позивачів Д. Вернера та М. Горовіцова (Вернер), 

власників майна та відповідача Г. Еберса щодо недотримання договору Вищий 

крайовий суд у Львові залишив попереднє рішення чинним, оскільки апеляція не 

була обґрунтованою. В ухвалі вказувалося, що маєток у с. Пйонткова (повіт 

Сянік), фільварок Нижній був вільний від «інтабуляції» (інтабулювання) 

нафтового права на користь відповідача і відповідна «інтабуляція» повинна бути 

викреслена. Позивачі подали апеляцію на рішення повітового суду у м. Сянік від 

06 грудня 1905 р., підставою котрої вважали фактичні та правові помилкові 

висновки. Позивачі, відповідно до параграфу ХІІ контракту (укладеного 06 

березня 1899 р.) могли лише прийняти «кару конвенціональну», але не мали права 

вимагати її сплати. А відповідач повинен був або розпочати гірничі роботи або 

регулярно сплачувати «кару конвенціональну», а оскільки він не зробив ні того, ні 

іншого, позивачі скористались правом вимагати розірвання контракту. 

Пролонгація одним із співвласників початку робіт не могла позбавити іншого 

вимагати розірвання договору [10, арк. 24]. 

Вищий крайовий суд підтвердив рішення повітового суду. Рішення суду не 

підлягало оскарженню в касаційному порядку і неналежне виконання 

відповідачем зобов’язання не було підставою для розірвання договору. 

Утримання договору в дії не було чітко обумовлене. У пункті ХІІ контракту 

відзначалося, що відповідач у випадку порушення встановленого терміну початку 

робіт сплачував «кару конвенціональну», якщо мав на меті зберегти договір в силі 

(це означало, що відповідач міг звільнитись від сплати кари, розірвавши 

контракт). Право розірвати контракт мав лише відповідач, але він цього не зробив 

[10, арк. 25].  

Сторони могли укласти додатковий договір про встановлення права 

відступу від основного у разі, якщо протягом визначеного часу одна зі сторін 
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знайшла іншу особу, яка готова була укласти з нею аналогічний договір, але на 

кращих умовах. ЦКА згадує про такий договір в нормах про контракт купівлі-

продажу (§ 1083) [33, с. 307], однак згадана норма застосовувалася за аналогією і 

щодо інших договорів. Від аукціону він відрізнявся тим, що основний договір в 

такому разі вже був укладений [337, с. 191]. 

 

3.4. Порядок укладення, форма та умови договору  

 

Сторони, укладаючи договір, за взаємною згодою вступали в зобов’язальні 

правовідносини на певних умовах. Умови договору – це те, на що сторони 

згоджувалися, укладаючи договір. Передусім, сторони повинні були дійти згоди 

щодо істотних умов (essentialia negotii), тобто щодо тих пунктів, від визначення 

яких відповідно до закону залежало виникнення даного зобов’язання. Якщо, окрім 

істотних умов, сторони надавали значення істотних ще іншим умовам, які 

відповідно до закону не були істотними для договорів цього виду (accidentalia 

negotii), наприклад, умова щодо купівлі будинку, збудованого визначеною 

особою, то щодо таких умов сторони також повинні були дійти згоди для того, 

щоб договір вважався укладеним. Разом з тим, для того, щоб виник договір, не 

мало жодного значення, чи настало порозуміння щодо інших умов (naturalia 

negotii), які не були необхідними для визначення виду договору, і які ні закон, ні 

сторони не визначили як істотні [365, с. 11-12].  

Договір був відсутній, якщо істотні умови договору залежали від 

порозуміння, яке ще повинно було настати в майбутньому, наприклад, договір 

купівлі-продажу, в якому вказано, що згода щодо ціни повинна була настати в 

майбутньому.  

Кожна із сторін могла виразити волю двома способами: прямим, тобто 

шляхом певної поведінки, наприклад, вимовляла певні слова або вживає інші 

загальноприйняті знаки; непрямим, тобто нічого не вчинила, що б свідчило про 

вияв волі, однак з її пасивної поведінки (бездіяльності) випливало те, що особа 

бажала укласти договір [365, с. 13-14].  
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Укладення договору наставало тоді, коли одна сторона виражала свою 

волю, що хоче вступити в зобов’язальне правовідношення з іншою стороною, 

надавала обіцянку, а інша цей вияв волі приймала [86, с. 216]. Вияв волі, відданий 

з метою укласти договір, називався офертою (das offert, autrag, angebot), а інший – 

прийняттям оферти (offertannahme, annahme, acceptation) [337, с. 93]. Оферта 

характеризувалася такими ознаками: 

1. Оферент повинен був звернутися з офертою однозначно та впевнено 

[365, с. 14-15].  

2. Зміст оферти повинен був містити всі істотні умови договору [337, с. 

94]. 

3. Оферта була першою однозначною пропозицією укласти договір, 

змістом якої могла бути обіцянка або (та) її прийняття (§ 861) [300, c. 385-386]. 

Якщо пропозиція укласти договір містила застереження про необхідність 

подальших переговорів, то вона не була офертою [365, с. 15].  

4. Оферта повинна була походити від одного з контрагентів і бути 

скерованою до особи майбутнього контрагента, визначеної індивідуально.  

Оферта зобов’язувала оферента [364, с. 116]. Разом з тим особа, яка 

приймала оферту, не зобов’язана була її приймати, за винятком випадків, 

передбачених § 323 та § 1003 ЦКА. Тому, адресат міг виразно відхилити оферту, в 

такому разі договір вважався неукладеним; прийняти її, і, таким чином, укласти 

договір; не вчинити жодних дій, спрямованих на прийняття чи відхилення оферти 

[337, с. 95]. Однак мовчання не було ні прийняттям, ні відхиленням оферти [337, 

с. 102].  

Оферент зв’язаний був офертою тільки протягом певного часу, тривалість 

якого окреслював § 862 ЦКА [57, с. 216]. Насамперед, оферта діяла протягом 

часу, який відповідав волі сторін (час, визначений оферентом), а якщо такого 

вияву волі не було, то потрібно було з’ясовувати, чи існував щодо нього 

спеціальний законодавчий припис, який змінював загальне правило § 862 ЦКА 

(наприклад, § 865, за яким оферта, висловлена недієздатній особі, діяла протягом 

необмеженого часу). За відсутності вищевказаних випадків, потрібно було 
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відрізняти усну оферту від письмової. Усна оферта, в тому числі висловлена по 

телефону, зобов’язувала тільки протягом часу, необхідного для надання відповіді, 

тобто без непотрібного зволікання (§ 904) [356, c. 761-762; 337, с. 96].  

При письмових офертах розрізняли два випадки: 

а) якщо оферент та особа, якій висловлена оферта, проживали в одній 

місцевості, то оферта зв’язувала оферента протягом 24 годин з моменту 

отримання оферти адресатом. До початку цього терміну оферент міг відкликати 

оферту. Якщо адресат бажав укласти договір, то повинен був прийняти оферту 

протягом згаданого терміну, і надати відповідь оферентові, при чому так, щоб 

відповідь дійшла до нього ще до закінчення вказаного терміну. В іншому випадку 

оферент міг відкликати оферту. Адресат міг відкликати свою згоду, але за умови, 

що таке відкликання дійде до оферента одночасно чи швидше за прийняття 

оферти; 

б) якщо оферент та адресат проживали в різних місцевостях, то 

застосовувалося попереднє правило, але надавався термін, необхідний для 

подвійного надання відповіді поштою (48 годин) [337, с. 96-97; 365, с. 15-17].  

Щоб оферта вважалася прийнятою, необхідно було, щоб адресат прийняв її 

цілковито та безсумнівно, тобто такою, яку висловив оферент. Прийняття оферти 

з зазначенням певних умов чи обмежень було відмовою від прийняття оферти, 

поєднаною з зустрічною офертою [337, с. 101; 365, с. 17].  

Усний договір вважався укладеним в момент часу і за місцем розмови [85, с. 

77]. Якщо розмова відбулася по телефону, то місцем укладення договору є 

місцезнаходження оферента. Прийняття оферти могло випереджати в часі саму 

оферту (§ 861). Якщо прийняття пропозиції, надіслане оференту протягом 

належного часу, спізнилося в дорозі, то це визнавалося випадком, а договір не 

вважався укладеним [337, с. 100; 365, с. 17-18].  

За загальним правилом офертою була пропозиція укласти договір, 

спрямована до визначеного адресата. Поряд з тим, можливою була оферта, 

спрямована до невизначеного кола осіб (публічна оферта, auslobung). Вона 

зв’язувала оферента, виходячи з її змісту, протягом визначеного або 
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невизначеного часу. Публічна оферта могла бути публічно відкликана. Якщо ж 

хтось ще перед відкликанням оферти повністю чи частково здійснив поведінку, 

визначену в оферті, то така особа мала право вимагати взаємної поведінки або ж 

відповідного відшкодування (§ 1155) [57, с. 290; 337, c. 101; 365, c. 18-19].  

Воля сторін договору, спрямована на вступ у зобов’язальні правовідносини, 

не ставала договором до тих пір, доки вона не була виражена назовні у необхідній 

формі [86, c. 236]. Таким чином, можна визнати, що не існувало безформального 

(безформного) укладення договору. Якщо ж йшла мова про безформальне 

укладення договору, то під цим розумілося відсутність вимог закону щодо 

дотримання визначеної його форми. Відповідно до § 883 ЦКА, договір міг бути 

укладений усно, або ж на письмі, судовим чи позасудовим способом, з наявністю 

свідків чи без них [356, c. 740; 33, с. 273]. В окремих випадках закон вимагав від 

сторін договору дотримання визначеної форми під загрозою ненадання йому 

правового значення і, як наслідок, судового захисту [337, c. 106].  

Договір вважався укладеним в письмовій формі, якщо обидві сторони його 

підписали (§ 884) [57, с. 224]. Не вимагалося, щоб підписи обох сторін 

знаходилися на одному документі. Обмін документами, підписаними кожною зі 

сторін, також було письмовою формою укладення договору. Якщо сторони 

домовилися про укладення договору в письмовій формі, то він вважався 

укладеним не з моменту досягнення згоди щодо істотних його умов, а саме з 

моменту надання цій згоді письмової форми. Якщо зміст документа повністю 

відповідав змісту волевиявлення сторін, то вважався, що зобов’язальну силу мав 

саме документ, а не волевиявлення саме по собі. Це ж правило застосовувалося у 

разі укладення договору у формі нотаріального чи судового акту [337, с. 108-112].  

Так, в справі Р. Тігер (Граб) (власниці нерухомості на Кульпаркові) та 

Ф. Граб (власниці нерухомості на Збоїськах) проти Л. Вішніцер (уродженої Граб) 

та А. Вішніцера, щодо користування останніми кімнатою з верандою в будинку на 

Збоїськах під кадастровим №88 та стодолою на підставі договору, в якому не була 

дотримана письмова форма. Заява була прийнята до розгляду 23 квітня 1901 р. 

Повітовим судом м. Львова. Суд прийняв рішення, що відповідачі повинні 
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звільнити помешкання та повернути його у володіння Р. Тігер та Г. Файги, 

оскільки між сторонами не було укладено письмової угоди щодо користування 

згаданим помешканням [21, арк. 28]. Позов був задоволений на підставі 

застосування §§ 345, 346 ЦКА [21, арк. 31] (вказані норми ЦКА стосувалися 

повноважень власника майна у випадку незаконного володіння). На нашу думку, 

суд прийняв помилкове рішення. 

У разі недотримання форми договору, яка визначалась законом як 

обов’язкова, договір визнавався недійсним. Після прийняття Нотаріального 

закону від 25.07.1871 р. [44, c. 205-207] необхідним було дотримання нотаріальної 

форми договору при: 1) шлюбних договорах; 2) договорах купівлі-продажу, міни 

позички й договір між подружжям; 3) таких актах, в яких один подруг визнавався 

боржником іншого; 4) одержанні віна; 5) всіх даруваннях без передачі; 6) при всіх 

правочинах «inter vivos», які здійснювали сліпі, глухі, які не вміють читати, німі, 

які не вміють писати [86, с. 276-277]. Загалом форма договору, крім випадків, 

передбачених законом, не впливала на обов’язковість договору. До таких 

винятків, окрім вже зазначених, законодавець відносив договори міни, купівлі-

продажу, позики, ренти, дарування без передання дарунку, які укладалися у формі 

нотаріального акту [67, с. 271]. 

Щодо дотримання вимог закону щодо форми договору наводимо приклад з 

архівних справ: Вищим судом розглядалась апеляція у справі укладення 

сторонами усного договору купівлі-продажу ділянки у с. Рудка та невиконання 

вказаного договору. Відповідач (дружина Я. Чвакля) уклала із позивачем усну 

домовленість про продаж ділянки восени 1905 р. (у присутності чоловіка 

відповідачки Я. Чвакля і свідків) за 1400 корон. Було домовлено, що частину суми 

800 корон покупець сплачує відразу (що і було зроблено), а решту 600 корон після 

укладення письмового контракту купівлі-продажу. Також покупцем було 

обумовлено, що у випадку не сплати решти суми продавець повинна була 

повернути йому 800 к. та вісім відсотків. Суд першої інстанції вирішив, що усний 

договір був чинний і сторони уклали остаточний («definitywny») контракт, 

оскільки було сплачено частину вартості ділянки. Згідно із § 902 і § 919 ЦКА при 
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сплаті решти суми покупець мав право вимагати завершення договору, надати 

йому письмовий договір для інтабуляції та передати придбану нерухомість. 

Натомість відповідач стверджувала, що договір був лише «pactum de contrahendo» 

і не міг вважатись завершеним, відповідно до § 936 і § 884 ЦКА. Суд першої 

інстанції (повітовий суд м. Перемишля) прийняв рішення, що згаданий усний 

контракт був чинним. Під час розгляду апеляції виявилось, що продавець 

обтяжила згадану ділянку борговими зобов’язаннями (позиками) у «kasie 

zaliczkowej», що унеможливлювало продаж з «wolnej ręki» [12, арк. 105-106]. 

Рішення було підтверджене 30 січня 1907 р. 

Окрім переговорів (перемовин), які не мали загалом юридичного значення, 

остаточне укладення договору могли випереджати неодноразові пунктуації та 

попередні договори. Пунктуацією були тимчасово виражені сторонами письмово 

істотні умови договору (запис основних його пунктів), які були в подальшому 

доповнені спеціальними положеннями, або ж завершені у визначеній формі (§ 

885) [356, с. 745; 57, с. 225]. Пунктуація повинна була містити все, що закон та 

сторони договору вважали істотними його умовами. Водночас сторони мовчазно 

погоджувалися на те, що інші обов’язки, що не містилися в пунктуації, були 

додатковими (залежними) [337, с. 119; 365, c. 19-20]. 

Попереднім (підготовчим) договором (vorvertrag) був договір про укладення 

в майбутньому основного договору щодо визначеного предмету (§ 936) [86, c. 

287; 356, с. 794-796]. З нього не виникали такі права та обов’язки, так як при 

пунктуації, а лише обов’язок укласти в майбутньому основний договір і право 

вимагати укладення договору чи відшкодування шкоди. Цей договір міг бути як 

одностороннім, так і двостороннім. Для укладення такого договору необхідно 

було, щоб основний договір був зобов’язальним договором, а сам попередній 

договір був самостійним договором, а не додатком до іншого. Умови дійсності 

основного договору поширювалися і на попередній. Однак попередній договір 

повинен був обов’язково містити істотні умови майбутнього основного договору, 

а також час, протягом якого цей договір повинен бути укладений. Форма 

попереднього договору повинна була відповідати формі основного. Попередній 
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договір припиняв дію у разі, якщо протягом року зі спливу часу для укладення 

основного договору сторона, яка мала право вимагати його укладення, цього не 

зробила, або якщо обставини змінилися настільки, що можна було припустити 

відсутність волі сторін до укладення договору в таких умовах [337, с. 116; 365, с. 

20-21].  

Оскільки договір є правочином, то до нього застосовуються норми ЦКА 

щодо умов дійсності правочинів [365, с. 21; 337, с. 121]. Зокрема, повністю 

нездатними до укладення зобов’язальних договорів: 1. Особи, позбавлені 

можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними, наприклад, божевільні чи 

психічно неповносправні (§ 865), а також особи, які лише тимчасово під час 

прийняття рішення щодо укладення договору не розуміли значення своїх дій, 

незважаючи на те, що було його причиною: психічна хвороба чи стан гарячки, 

перебування під гіпнозом, зловживання спиртним чи навіть страх чи гнів [337, с. 

121-122]; 2. Діти віком до семи років (§ 865) [300, c. 387; 67, с. 270]. 

Обмежену здатність укладати договори мали малолітні чи повнолітні, над 

якими продовжена опіка чи батьківська влада (§§ 172, 251, 865), а також особи, 

які перебували під піклуванням з підстав, не пов’язаних з психічними хворобами 

(§§ 269, 865). Такі особи мали право укладати договори, за якими вони 

отримували лише користь, тобто ставали кредиторами, а зобов’язуватися не 

могли, окрім випадків укладення договору найму особистих послуг малолітнім 

без згоди опікуна та відсутності істотної причини, щоб такий договір відкликати 

(§ 246), а також зобов’язань щодо заробленого власною працею, якщо така особа 

не перебувала на утриманні родичів (§§ 151, 246) [337, с. 122-123]. 

§ 878 ЦКА закріпив загальний принцип свободи договору [232, с. 538]. 

Сторони могли на власний розсуд для забезпечення своїх потреб та досягнення 

цілей окреслити обсяг взаємних прав і обов’язків без потреби керуватися типами 

договорів, унормованими в законі.  

Застосування згаданого принципу мало певні межі, визначені законом, 

зокрема тим же § 878 ЦКА. Так, домовленість можливою була лише щодо 

здійснення поведінки, яка була предметом цивільного обороту (правова 
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можливість поведінки). Слід відрізняти правову неможливість поведінки від 

недозволеної поведінки, оскільки остання була можливою, однак забороненою 

законом [337, с. 123; 365, с. 22-23].  

Договір вважається недійсним, якщо його предметом була неможлива, 

нездійсненна поведінка. Поведінка вважалася неможливою тільки у разі, якщо 

вона була такою не лише щодо цієї зобов’язаної особи, а й щодо інших осіб 

(абсолютно неможливою). Однак поняття можливості та неможливості було 

відносними, тобто те, що було неможливим в певному часі і місці - було 

можливим в іншому. Тому поведінку зобов’язаної особи як неможливу слід було 

оцінювати індивідуально в кожному випадку. 

Також недійсним був договір, предметом якого була недозволена поведінка 

(unerlaubt), тобто така, здійснення якої було прямо заборонене законом, або 

здійснення якої очевидно суперечило безпеці, публічному порядку або звичаям (§ 

26 ЦКА). Тобто, вона вважалася абсолютно недійсною. Також недійсними були 

договори про встановлення винагороди за посередництво в укладенні шлюбу, 

договори між хворим та лікарем про встановлення винагороди за початок 

лікування, договір відчуження спадку, який ще не був прийнятий [337, с. 135-137; 

365, с. 22-25]. 

Кожен вияв волі повинен бути вільним, правдивим, чітко окресленим та 

зрозумілим (§ 869) [300, c. 389]. Якщо він цим умовам не відповідав, то договір 

вважався неукладеним [с. 141-142].  

Щоб помилка вплинула на дійсність договору необхідно було, щоб вона 

настала внаслідок дій іншого контрагента (§ 871), або ж інший контрагент знав чи 

повинен був знати про здійснену помилку (§ 876) [312, с. 447, 458]. Окрім цього 

помилка повинна була бути істотною, тобто стосувався істотних умов договору. 

Так, істотною була помилка в головному предметі договору чи його властивостей 

або кількості, помилка в особі контрагента, помилка в правовій природі договору 

[337, с. 145-146].  

Наслідком помилки, яка відповідала вищезазначеним критеріям була 

можливість визнання такого договору недійсним (§ 875). Винна особа відповідала 
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за шкоду, заподіяну особі, яка здійснила помилку відповідно до загальних правил 

відшкодування шкоди. Якщо ж помилка була неістотною, тобто договір був би 

укладений, незважаючи на помилку, то він вважався дійсним навіть якщо помилка 

була допущена з вини контрагента. Однак такий контрагент навіть в цьому 

випадку повинен був відшкодувати заподіяну шкоду (§ 872) [300, c. 390-391].  

Про випадки настання помилки внаслідок обману (bertrug) ЦКА не містить 

окремих приписів. Тому, в такому випадку застосовувалися загальні правила 

щодо недійсності договорів [337, с. 148]. 

Часто виникало «цивільне шахрайство», суть якого полягала в тому, що 

сторони укладали між собою удаваний договір з метою введення в оману третю 

особу. Відповідно до § 916 ЦКА такі договори потрібно було оцінювати з 

врахуванням того, який договір його сторони бажали укласти насправді [337, с. 

150; 300, c. 404].  

Наслідки, подібні до договору, укладеного під впливом помилки, наставали 

у разі укладення договору під впливом примусу, поєднаного з погрозою, під 

впливом якої особа схилялася до певного правочину. Однак слід відрізняти, чи 

примус був наслідком дій іншого контрагента, особи, яка діяла з ним спільно, чи 

дії інших осіб. В першому випадку договір міг бути визнаний недійсним (§ 870, 

875), а потерпілий мав право на відшкодування шкоди (§ 874). Якщо погроза 

походила від сторонньої особи, яка не діяла спільно з іншим контрагентом, то це 

не було підставою визнання договору недійсним, тільки якщо інший контрагент 

про погрозу знав чи повинен був знати (§ 875), так як і випадок, коли особа, якій 

погрожували, не боялася такої погрози, однак уклала договір. Фізичний примус не 

тягнув за собою дійсного договору [300, с. 391-392].  

Зрозумілість укладеного договору, як і будь-якого іншого вияву волі, 

залежали від його змісту. Дії, вчинені з метою з’ясувати значення вияву волі, що 

були змістом укладеного договору, називалися тлумаченням договору. Правила та 

способи тлумачення договорів розміщені в §§ 914-917 ЦКА [337,с. 153]. За 

наявності сумнівів договір повинен бути тлумачений так, щоб не містив в собі 

суперечностей (§ 914). При односторонніх договорах вважалося, у разі сумніву, 
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що зобов’язана особа бажала взяти на себе менший тягар обов’язків, а при 

двосторонніх договорах сумнівний вираз тлумачиться на користь особи, яка його 

вжила (§ 915) [300, с. 403-404].  

У ст. 203 ЦК України встановлено лише загальні вимоги до чинності 

правочину, що стосуються правомірності його змісту, дієздатності сторін, 

волевиявлення сторін, форми укладеного правочину, реальності передбачуваних 

правових наслідків, дотримання батьками прав та інтересів їх малолітніх, 

неповнолітніх та непрацездатних дітей. Іншими словами, щоб правочин вважався 

чинним, а відповідно і правомірним, при його вчиненні мають бути дотримані 

такі умови як: законність змісту правочину; наявність у сторін (сторони) 

необхідного обсягу дієздатності; наявність об'єктивно вираженого волевиявлення 

учасника правочину та його відповідність внутрішній волі учасника правочину; 

відповідність форми вчиненого правочину вимогам закону; спрямованість волі 

учасників правочину на реальне досягнення обумовленого ним юридичного 

результату; відсутність спрямованості у вчинюваному батьками правочині на 

порушення прав та інтересів їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних 

дітей. У разі недотримання перерахованих вимог правочин є недійсним або може 

бути визнаний недійсним у порядку, встановленому ЦК України [36]. 

С. Дністрянський до категорії осіб, які були повністю недієздатними 

відносив монахів, які зложили клятву. Майно, яким володіли до вступу до 

монастиря, у випадку не розпорядження ним «inter vivos»6, залишалося їхньою 

власністю. Проте, вони не могли самостійно ним розпоряджатися, тільки суд 

іменем куратора «ad hoc» (§ 182 Патенту від 09.08.1854 р.). Винятки існували для 

членів мальтанського ордену (Надзвичайний декрет від 11.12.1795 р.) та 

німецького ордену (Закон від 28.06.1840 р.) [86, с. 231]. 

§ 868 ЦКА зараховував до цього числа і злочинців, але цю норму скасувала 

Карна новела від 15.11.1867 р. для всіх, хто підлягав світському судочинству [356, 

с. 714]. Така недієздатність залишилася лише для злочинців, що підлягали 

                                                           
6 Термін в юриспруденції, що відноситься до передачі чи подарку, який зроблено упродовж життя, на 

відміну від спадку, ґрунтуючись на довірі. 
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військовому судочинству. Злочинці, засуджені військовими судами на смерть чи 

тяжке тюремне ув’язнення, не могли самостійно укладати дійсні договори з 

моменту оголошення вироку аж до закінчення покарання [364, с. 122].  

 

3.5. Зобов'язання із заподіяння шкоди 

 

Для того, щоб виникло зобов’язання з заподіяння шкоди, необхідна була 

наявність трьох умов: повинна була наступити шкода певній особі (потерпілому) 

(der beschadigle); повинен був настати факт (подія), з яким закон пов’язував 

обов’язок відшкодування шкоди відповідальною особою (der haftpflichtige); 

повинен був існувати причиновий зв’язок між заподіяною шкодою та фактом 

[337, с. 211].  

ЦКА вирізняв два види шкоди: майнова шкода і особиста кривда (§ 1293) 

[121, с. 33; 356, с. 1092-1094]. Майнову шкоду можна було визначити, порівнявши 

майновий стан потерпілого зі станом, який би існував у разі, якщо б не наступив 

факт, внаслідок якого була заподіяна шкода [87, с. 371]. Майнову шкоду поділяли 

на матеріальні збитки і упущену вигоду. Матеріальні збитки могли полягати в 

тому, що в потерпілого зменшилася кількість об’єктів права власності, чи їх 

вартість, або ж збільшився обсяг майнових обтяжень. Щодо упущеної вигоди, то у 

§ 1293 вказувалося, що вона мала правове значення лише у випадку, коли її можна 

було очікувати при звичайному плині справ, або ж її розмір визначено законом (§ 

1333). Під особистою кривдою ЦКА розумів не лише заподіяння фізичного болю 

певній особі, але й моральну шкоду (§§ 1323-1325, 1490, 305, 1331) [365, с. 43-44; 

67, с. 277].  

Для того, щоб виник обов’язок відшкодувати шкоду, за загальним правилом 

винна особа повинна була заподіяти її прямо чи опосередковано своїм діянням 

[337, c. 212-213]. До фактів, з якими закон пов’язував обов’язок відшкодування 

шкоди ЦКА відносив вину особи, здійснення нею свого права, безвинне діяння, 

випадок, дії третіх осіб та шкоду, заподіяну тваринами (§ 1294) [356, с. 1095-1101; 

67, с. 275].  
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Щодо порівняння з сучасним цивільним законодавством України норм ЦКА 

про зобов'язання відшкодування шкоди, то на думку Т. С. Ківалової, первісним 

(основним) поділом зобов'язань відшкодування шкоди є поділ їх на: 1) 

правовідносини, що виникають внаслідок завдання шкоди учаснику цивільних 

відносин не протиправним поводженням іншої особи; 2) правовідносини, що 

виникають внаслідок правопорушення. З урахуванням чинника виникнення 

шкоди зобов'язання відшкодування шкоди, завданої не протиправним 

поводженням, можуть бути розділені на: 1) ті, що виникли внаслідок подій 

(непереборна сила); 2) ті, що виникли внаслідок правомірних дій самого 

потерпілого (рятування здоров'я, життя або майна іншої особи, тощо); 3) ті, що 

виникли внаслідок правомірної поведінки (дії або бездіяльності) інших осіб 

(внаслідок необхідної оборони, крайньої необхідності тощо) [101, с. 21-22]. 

Вина була однією з умов обов’язку відшкодування шкоди на користь 

потерпілого [121, с. 48; 85, с. 129]. Однак для того, щоб такий обов’язок виник 

необхідна була наявність двох її складових: об’єктивної та суб’єктивної. 

Об’єктивна складова вини полягала в тому, що вона виражалася в безправній дії 

чи бездіяльності. Внаслідок такого діяння виникали відносні або абсолютні 

обов’язки. Суб’єктивна складова вини полягала в тому, що вона могла бути у 

формі злого умислу (воля особи усвідомлено та безпосередньо спрямована на 

заподіяння шкоди), очевидної недбалості або простої неуважності чи поспішності 

[337, с. 214; 365, с. 48].  

У разі існування вини особи, відповідно до § 1295 ЦКА вимагати 

відшкодування шкоди мала право будь-яка потерпіла особа [53, с. 379]. 

Професори Є. О. Харитонов та О. І. Харитонова відзначають, що на регулювання 

відносин, що виникають внаслідок заподіяння шкоди істотно вплинули ідеї 

природних прав. Визначальним в даному аспекті був принцип генерального 

делікту, закріплений в зазначеній нормі [145, с. 408]. В свою чергу, система 

деліктних зобов’язань в українському цивільному праві побудована на поєднанні 

загального делікту із спеціальним.  
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Серед архівних справ, ми знайшли приклад завдання шкоди умисними 

діями, що відповідно спричинило звернення до суду потерпілої особи. Зокрема, 7 

серпня 1893 р. І. Цвіринкало, за розпорядженням війта с. Лисиничі Семка 

Коневки, самовільно забрав із каменоломні «Під Чортовою скелею» у с. 

Лисиничі, яка належала монастирю бенедиктинок у Львові, 14 фір каменю. 

Чотири фіри вдалось перехопити, десять зникли у невідомому напрямку. У 

одному із пунктів позову до повітового суду у м. Винники (від 13 серпня 1893 р.) 

монастир бенедиктинок вимагав, щоб відповідач протягом восьми днів повернув 

вкрадених десять фір каменю або відшкодував їхню вартість. Остаточного 

рішення суду у архівній справі не має, тому не відомо чи вимоги позивача були 

виконані [30, арк. 1]. 

Відповідно до § 1305 ЦКА якщо особа, здійснюючи своє право на підставі 

закону, самостійно чи за посередництвом органів державної влади заподіяла 

шкоду правам інших осіб, то вона не відповідала за заподіяну шкоду, хоча 

існували й деякі винятки [365, с. 53].  

Під випадком розумілася будь-яка подія, внаслідок якої було спричинено 

шкоду, яка не була наслідком ні винних дій іншої особи, ані впливу вищої сили 

(§§ 1306-1312) [86, с. 133]. До нього належали не лише різні вияви сил природи, 

не залежні від впливу людини (дощ, град), а й також події, пов’язані з таким 

впливом, які, однак, не містили суб’єктивного та (або) об’єктивного критерію 

вини, наприклад, коли лікар з усією старанністю здійснив операцію, але хворий 

помер. До категорії випадків можна було зарахувати також безвинні дії (які не 

містили в собі ні злого наміру, ні жодного з видів недбальства) (§§ 1306, 1310) та 

шкоду, заподіяну тваринами (§ 1320). За випадок ніхто не відповідав перед 

законом, тому і ризик заподіяння шкоди ніс власник майна [337, с. 215].  

За дію вищої сили, тобто за шкоду, заподіяну внаслідок події, яка виходила 

за рамки звичайного передбачення, відповідальність за позадоговірними 

зобов’язаннями була відсутня, однак сторони в договорі могли встановити 

обов’язок відшкодування шкоди в такому випадку [365, с. 54].  
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Особа могла нести відповідальність не лише за свої дії, а й за дії третіх осіб. 

В цьому випадку необхідно було розмежувати шкоду, заподіяну внаслідок 

порушення зобов’язань та шкоду, заподіяну проступком (§§ 1313-1319) [356, 

с. 1143-1153; 365, с. 55; 57, с. 385]. 

Відповідальність за шкоду, заподіяну тваринами за загальним правилом 

наступала лише у випадку, якщо особа не пильнувала тварину, або своїми діями 

спровокувала її до заподіяння шкоди (§ 1320). Також власник худоби ніс 

відповідальність за заподіяну нею шкоду, насамперед якщо вона настала в 

чужому полі чи лісі (§ 1321) [356, с. 1154-1157; 57, с. 387; 365, с. 57]. 

Щоб виникло зобов’язання відшкодувати заподіяну шкоду, необхідна була 

також наявність причинового зв’язку між фактом, який зобов’язував 

відповідальну особу відшкодувати шкоду, і шкодою, заподіяною майну іншої 

особи [86, с. 378]. Шкода могла бути прямою чи непрямою (внаслідок факту 

настала інша подія, наслідком якої стала заподіяна шкода). Слід зазначити, що 

при встановленні причинового зв’язку не враховувалися надзвичайні події (§ 

1393) [365, с. 58]. Відшкодування шкоди полягало передусім в поверненні до 

такого стану, який існував до її заподіяння, а якщо це не було можливо – в 

грошовому відшкодуванні (§ 1323) [337, с. 216; 356, с. 1158-1161]. Тобто, як 

відзначає О. Блажівска, що в ЦКА виділялося відшкодування понесеної шкоди та 

повне відшкодування шкоди (§ 1325) [67, с. 276]. 

Цивільно-правові зобов’язання в українському цивільному праві за 

підставами виникнення поділяються на дві групи: договірні – виникають на 

підставі договору; недоговірні – виникають з інших юридичних фактів. В свою 

чергу, недоговірні зобов’язання поділяються на види за характером підстави їх 

виникнення на: 1) недоговірні зобов’язання, що виникають з правомірних дій: 

зобов’язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди (без оголошення 

конкурсу та за результатами конкурсу); зобов’язання, що виникають із вчинення 

дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення; зобов’язання, що 

виникають із рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або 

юридичної особи; 2) недоговірні зобов’язання, що виникають з неправомірних 
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дій: зобов’язання, що виникають із заподіяння шкоди (деліктні зобов’язання); 

зобов’язання з набуття або збереження майна без достатньої правової підстави; 

зобов’язання, що виникають із створення загрози життю, здоров’ю, майну 

фізичної особи або майну юридичної особи). 

 

3.6. Зобов’язання, які виникали на підставі закону 

 

Як вже зазначалось, поруч з двома основними групами зобов’язань: 

договірні і деліктні, ЦКА виділяв також такі, які виникали безпосередньо з 

закону, який визначав настання певних правових фактів, що зумовлювали 

виникнення зобов’язань. Тут мова йшла про всі види зобов’язань, які не входили 

до двох традиційних груп зобов’язань. Зокрема, односторонні правочини й інші 

юридичні факти. Якщо брати до уваги власне зобов’язальні правовідносини, то 

такими юридичними фактами були ведення чужих справ без доручення (§§ 1035-

1040 ЦКА), використання речі на користь іншої особи (§§ 1041-1043 ЦКА) та 

незаконне збагачення (§§ 877, 1431-1437, 1174, 1447 ЦКА) [365, с. 211]. 

Однак, перед безпосереднім розглядом зазначених підстав виникнення 

зобов'язання слід наголосити на кількох теоретичних проблемах. Насамперед, слід 

зазначити, що в самому тексті ЦКА була відсутня чітка структуризація чи виділ 

розглядуваної групи підстав виникнення зобов'язання. Так, ведення чужих справ 

без доручення та використання речі на користь іншої особи було розміщено серед 

норм про договір доручення як пояснення законодавця, яке юридичне значення 

мають дії, що фактично підпадали під всі ознаки договору доручення, однак за 

відсутності самого договору. Норми, що стосувалися наслідків незаконного 

збагачення взагалі знаходилися в різних місцях ЦКА: серед норм про надання 

послуг, загальних положень про договір, норм про сплату та норм про знищення 

речі. Тому, розглядувана група підстав виникнення зобов'язань була швидше 

плодом теоретичних розмірковувань, аніж роботи законодавця. 

Наступною проблемою було те, що виходячи з того, що законодавець не 

здійснював систематизацію таким чином, щоб чітко визначити розглядувану 
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групу підстав виникнення зобов'язань, науковці мали право на вільний вибір за 

власним переконанням групувати норми ЦКА. Так, наприклад, вчені навіть 

давали різну назву вищезгаданій групі підстав виникнення зобов'язань без 

пояснення причин та доцільності обраного терміну. Зокрема, Ф. Цолль згрупував 

згадані зобов'язання під назвою «зобов’язання які виникають внаслідок настання 

інших подій», на відміну від договору, одностороннього правочину чи внаслідок 

заподіяння шкоди [365, с. 6]; Е. Тілль, С. Самолевіч та Р. Льоншан де Бер'є [338, с. 

403; 309, с. 193; 259, с. 125] вжили словосполучення «зобов’язальні відносини з 

інших причин» та визначили їх як зобов'язання, які виникали не з правочинів і 

зобов'язань за шкоду. 

Ще однією проблемою є те, що для сучасного юриста доцільність 

застосування терміну «подія» щодо ведення чужих справ без доручення чи 

незаконного збагачення є незрозумілим, оскільки хоча для виникнення 

зобов'язання достатньо було об'єктивної наявності факту незаконного збагачення 

чи ведення чужих справ без доручення, але ж такий факт неможна назвати 

подією. В теорії держави і права події як вид юридичних фактів поділяють на 

абсолютні (природні явища, яким надається юридичне значення) та відносні (не 

пов’язані з волею учасників конкретного правовідношення, але пов’язані з волею 

третіх осіб) [110, с. 269]. Відповідно до ч. 6 ст. 11 ЦК України підставою 

виникнення цивільних прав та обов’язків може бути настання або ненастання 

певної події, якими в розумінні ст. 11 є обставини, які виникають незалежно від 

волі людини і непідконтрольні їй (повінь, землетрус, військові дії), тобто 

підставою є абсолютні події, а не відносні, які пов’язані з волею осіб. Відносні 

події внаслідок того, що настають як результат волі визначеного кола осіб є 

наслідком вчинення дій: правомірних (ведення чужих справ без доручення), або ж 

неправомірних (безпідставне збагачення, заподіяння шкоди) [36]. Я. М. Шевченко 

всі згадані зобов’язання визначав як зобов’язання з односторонніх дій, до них 

відносив вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення, 

виділяючи окремо рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної 

або юридичної особи та набуття, збереження майна без достатньої правової 
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підстави [154, с. 395-398]. Звідси випливає, що підставою розглядуваної групи 

зобов'язань є не події, а односторонні дії.  

Однак слід зважити ще на один момент, в польській юридичній термінології 

існував термін «zdarzenie prawne», який перекладається як «юридична подія» і 

визначається як подія, що було підставою виникнення, зміни чи припинення 

правовідносин, і фактично є тотожним терміну «юридичний факт». Поняття 

«юридичного факту» походить саме від поняття «юридичної події». Останнє було 

висунуте пандектистами внаслідок аналізу римського права і означало як 

абсолютні, так і відносні події [223, с. 78-80]. Тому, Ф. Цолль, скоріш за все, 

вживаючи термін «подія», мав на увазі саме юридичні події. 

Ведення чужих справ без доручення (Geschäftsführung ohne Auftrag) 

характеризувалося наступними ознаками: 

1. Одна особа без доручення вела чужі справи. Під чужими справами 

розумілися як ті, що належали до виключно фактичної сфери (догляд за чужим 

конем), так і правочини (укладення договору щодо чужого майна). Фактичне 

діяння створювало тільки правовідносини між здійснювачем та особою, для якої 

воно було здійснено (§§ 1036-1040 ЦКА) [33, с. 297-298]. Особа, яка вела чужі 

справи, повинна була усвідомлювати, що діє в інтересах іншої особи і мати намір 

до здійснення дій в чужих інтересах [356, с. 881]. Однак, не вважалася веденням 

чужих справ дія, яку особа вчиняла з переконанням, що вона здійснює її у 

власних інтересах, або коли особа усвідомлювала те, що діє в чужих інтересах, 

однак мала намір отримати для себе неправомірну вигоду [338, с. 409-414]; 

2. Вказане правовідношення стосувалося лише особи, яка вела чужі 

справи без доручення, та особи, в інтересах якої вона діяла, і не охоплювало 

інтересів третіх осіб [365, с. 212; 338, с. 414]. 

Основою правового регулювання цих правовідносин відповідно до ЦКА 

були два принципи. Насамперед, відповідно до § 1035 та § 1311 ЦКА якщо не 

було укладено договір, і з обставин не випливало, що було укладено договір, який 

уповноважував одну особу діяти від імені іншої, а також таке право цієї особи не 

походило з закону або ж від суду, то така особа, за загальним правилом, не 
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повинна була втручатися в інтереси іншої. Якщо ж ця особа свідомо дозволила 

собі такі дії, то вона відповідала за всі наслідки, що з них виникали, зокрема за 

будь-яку шкоду, яка б не наступила без втручання в чужі інтереси (§ 1035) [338, с. 

436; 53, с. 321]. Окрім цього, якщо хтось втручався в чужі справи таким чином, 

що очевидно діяв відповідно до намірів такої особи, то його діяння слід було 

оцінювати так, ніби між згаданими особами був укладений договір, а той, хто діяв 

без вираженого доручення, однак відповідно до очевидної волі особи, яка не 

здатна самостійно захищати свої інтереси, вважався представником такої особи 

[365, с. 212]. Якщо ж хтось проти дійсно вираженої волі особи втручався в її 

справи, або таким втручанням перешкоджав законному представникові 

здійснювати свої повноваження, то така особа відповідала не лише за шкоду та 

упущену вигоду, але й втрачала здійснені нею витрати, якщо вони не могли бути 

відібрані в натурі (§ 1040) [338, с. 403-404]. 

Якщо діяльність, здійснена без уповноваження, полягала в укладенні 

договору з третьою особою, було важливим чи ця третя особа в момент укладення 

договору знала про відсутність доручення на здійснення чужого інтересу чи ні 

[364, с. 150]. В обох випадках договір не зобов’язував того, від чийого імені він 

був укладений, допоки останній його не схвалив (§ 1016) [338, с. 414]. 

Згадані засади різною мірою знаходили своє вираження в інших приписах 

ЦКА, враховуючи те, чи ведення чужих справ без доручення було необхідним, 

корисним, або ж непотрібним чи безпричинним. Так, відповідно до § 1036 ЦКА, 

якщо особа вела чужі справи без доручення з метою відвернення шкоди, то така 

особа мала право на відшкодування всіх необхідних та здійснених зі згаданою 

метою видатків, навіть якщо попри всі старання такої особи шкоду не було 

відвернено (§ 1036) [356, с. 882; 53, с. 321]. Якщо ж хтось власним коштом 

здійснював справи без доручення лише на користь іншої особи, і для неї виникала 

помітна та значна користь, яку в разі випадку спору слід було оцінювати 

виходячи з обставин справи, - тоді особа, в чиїх інтересах діяли, повинна була 

повернути кошти, витрачені здійснювачем (§ 1037) [34, с. 297]. В першому 

випадку здійснювачу інтересу слід було повернути видатки без врахування 
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результатів його діяльності, а в другому – наявність цього обов’язку залежала від 

досягнутого результату. Якщо в останньому випадку отримана користь не була 

значною, чи здійснювач інтересу здійснив настільки значні зміни в чужій речі, що 

вона не могла в подальшому служити іншій особі за тим призначенням, за яким її 

до того часу вживали. Тоді виникало також зобов’язальне правовідношення між 

сторонами, однак іншої суті, оскільки здійснювач не тільки не мав права вимагати 

винагороди, але й ставав зобов’язаним до повернення речі до попереднього стану 

за власний рахунок, а якщо це було неможливим, то до повного відшкодування 

шкоди та упущеної вигоди (§§ 1038, 1324) [338, с. 407-407]. Якщо особа 

розпочала вести чужі справи без доручення, то вона повинна була довести їх до 

кінця і, як і представник за договором доручення, скласти докладний звіт (§§ 

1039, 1012 ЦКА).  

Наступною підставою виникнення зобов’язань було використання речі на 

користь іншої особи [356, с. 885]. У разі, якщо в діянні особи були відсутні ознаки 

здійснення чужого інтересу, закон в окремих випадках надавав тому, хто був 

власником речі, яку було використано в інтересах іншої особи, право вимоги на 

цю річ. Зокрема, власник міг вимагати її повернення в натурі, а у разі, коли таке 

повернення було неможливим – сплати вартості цієї речі в момент її 

використання, хоч навіть ця річ була пізніше знецінена (§ 1041, § 306) [364, с. 151; 

209, с. 543].  

Якщо одна особа здійснювала замість іншої витрати, які та сама повинна 

була здійснити відповідно до закону, то вона мала право вимагати відшкодування 

таких витрат (§ 1042) [356, с. 886-890]. Це правило було обмеженим, оскільки той, 

хто поніс витрати з метою економії для іншої особи, вчиняв дарування і не мав 

права вимоги, подібно до того, хто здійснював такі витрати з метою звільнення 

себе від покладеного на нього обов’язку [338, с. 418-419]. 

Якщо хтось в випадку необхідності пожертвував своєю власністю для 

відвернення від себе та інших осіб більшої шкоди, всі, хто внаслідок цього 

отримали користь, були зобов’язані відповідно винагородити його (§ 1043) [332, 

с. 97-98; 338, с. 421].  
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Часто майновий зиск однієї особи тягнув в кінцевому результаті за собою 

витрати для іншої особи. Якщо збагачення однієї особи коштом іншої було 

умовою дійсного правочину, то воно не заборонялося законом. В іншому випадку 

закон надавав потерпілому право на віндикаційний позов або ж право вимоги за 

договором [338, с. 423-424]. Щоб виникло право вимоги з приводу безпідставного 

збагачення, тобто зобов’язання, яке полягало в тому, що особа, яка збагатилася за 

чужий рахунок, повинна була видати збагачення особі, коштом якої воно настало, 

необхідним було дотримання таких умов: 

1. Майновий предмет тим, хто був уповноважений ним розпоряджатися, 

за власною волею усвідомлено був переданий в розпорядження іншій особі, а 

остання повинна була справді збагатитися або ж внаслідок набуття права 

власності на цю річ, або ж отримати майнове право, або ж звільнення від 

виконання зобов’язання; 

2. Збагачення повинно було бути безпідставним, а особа, яка отримала 

предмет, не мала загалом юридичних підстав ним розпоряджатися або наперед не 

була на це уповноваженою або втратила це право, оскільки: поміж сторонами не 

існувало правовідносин, котрі б юридично обґрунтовували передання такого 

предмету, або взагалі жодних відносин не було, або існували відносини, що не 

визнавалися законом; існували дійсні правовідносини, на підставі яких відбулося 

передання, однак такі правовідносини припинилися, внаслідок чого подальше 

перебування предмету під владою іншої особи втратило юридичну підставу, або 

право на річ виникало з таких правовідносин тільки за умови, що якась подія 

наступить, котра не наступила. 

3. Збагачення повинно було походити з поведінки, яку одна особа 

здійснила щодо речі іншої особи, тобто право вимоги належало особі, яка віддала 

майновий предмет у розпорядження іншої особи чи його спадкоємцеві, а 

зобов’язаною особою вважався той, хто отримав такий предмет, а також його 

загальний спадкоємець [365, с. 217; 338, с. 426-429]. 

Предметом права вимоги було усунення стану, який полягав в тому, що 

майнова вартість котра повинна була знаходитись під владою уповноваженого, 
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знаходилася в іншої особи без виправданої матеріальної підстави (§ 1437) [338, с. 

420-430]. Якщо йшла мова про збагачення з вищевказаними ознаками, то особа, за 

рахунок якої збагатилася інша особа мала право вимагати від недобросовісного 

набувача таке збагачення в розмірі збільшення розміру його майна, а від 

добросовісного – ту частку збагачення, якою він володів на час подачі скарги, без 

урахування вже зібраних плодів [365, с. 217-218]. Можна виділити такі окремі 

види скарг щодо безпідставного збагачення: скарга щодо сплати неіснуючого 

боргу; вчинення дій на користь іншої особи з метою настання певних наслідків, 

які, однак, не настали; здійснення дій з певною умовою, яка настала, однак потім 

перестала існувати [365, с. 218-220]. 

Договори, предметом яких був проступок чи неморальна поведінка, 

вважалися недійсними (§ 878) [300, c. 391]. Якщо одна особа навіть виконала 

обумовлену поведінку, то вона не мала права вимагати винагороди чи іншої 

зустрічної поведінки, а вже отримана нею винагорода вважалася несправедливим 

збагаченням (§ 1431) [338, с. 446]. 

Щодо односторонніх правочинів як підстави виникнення зобов'язань в 

австрійському цивільному праві, то варто відзначити, що ми досліджуємо такі 

односторонні акти [365, с. 35], які не стосувалися сімейного та спадкового права, 

а також односторонні правочини, які не пов’язані були з договірними 

зобов’язаннями. В першому випадку розглядаємо згадані акти як такі, що не 

входили в обсяг зобов’язального права. Якщо односторонній правочин пов’язаний 

з іншим, договірним зобов’язанням, то його слід розглядати у логічному зв’язку з 

ним: не як самостійну підставу виникнення зобов’язання, а як похідну від 

договірного, що відноситься до другого випадку. 

В австрійському зобов’язальному праві самостійною підставою виникнення 

зобов’язань були такі правочини, як видача цінних паперів та 

правовстановлюючих документів [86, с. 443]. Цінним папером був документ, за 

яким боржник, у ньому вказаний, зобов’язувався до певної поведінки на користь 

тієї особи, яка мала право на її прийняття [365, с. 36].  
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Цінні папери можна було поділити на три категорії: папери, видані на 

пред’явника, за якими кредитором був той, хто володів таким папером; папери, в 

яких вказані ім’я та прізвище, або які містили передавальний напис (індосамент), 

за якими кредитором була особа, яка володіла таким папером, а ім’я та прізвище 

цієї особи вказано на такому папері або ж на індосаменті; папери, в яких 

вказувалося ім’я та прізвище, які, однак, не можна було передавати на користь 

іншої особи, за якими кредитором була особа, ім’я та прізвище якої зазначено на 

такому папері [86, с. 360]. Проте, Ф. Цолль зазначив, що останні два види 

стосувалися не зобов’язального, а торгового та вексельного права [365, с. 36].  

За цінним папером на пред’явника особа, яка його видала, зобов’язується до 

визначеної поведінки на користь будь-якого володільця цього паперу. Змістом 

такої поведінки могла бути як сплата визначеної суми, так і будь-яка інша 

поведінка (наприклад, видача квитків в театр). Суттю такого паперу було те, що 

сам документ як такий внаслідок свого змісту становив зобов’язання. Володілець 

вправі був вважати себе кредитором, якщо будь-яким способом набув право 

володіння на такий папір. Однак набуття права на цінний папір могло бути 

пов’язаним з іншою правовою причиною, зокрема з договорами [365, с. 37-38].  

Моментом виникнення зобов’язання за цінним папером на пред’явника був 

момент видачі паперу, навіть якщо він ще знаходився в руках особи, яка його 

видавала, оскільки зобов’язання вже існувало з огляду на майбутніх кредиторів. 

Видача паперу була одностороннім правочином і його дійсність визначалася, 

виходячи з приписів закону про правочини. Цей документ був автентичним; його 

зміст був зрозумілим для будь-якого володільця і не повинен був суперечити 

закону. Зобов’язання, що походить від цінного паперу, припиняється: внаслідок 

знищення паперу або розміщення на ньому зрозумілого напису про те, що 

зобов’язання за ним припинено, а також внаслідок фактів, що були загальними 

підставами припинення зобов’язань [365, с. 40-41].  

Серед архівних справ ми знайшли різні приклади даних зобов'язань, 

наприклад, Крайовий суд м. Львова зобов'язав Намісництво дозволити Головній 

крайовій касі видати Монастирю оо. Василіан у м. Добромилі облігації на суму 
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597 зл. 20 кр. [4, арк. 15-16]. Монастир звернувся до Крайового суду у Львові у 

серпні 1860 р. з проханням присудити йому 597 зл. 20 кр. компенсації за 

скасування урбаріальних повинностей у маєтках містечка Угнів (циркул Жовква), 

які належали монастирю (на підставі ухвали Дирекції фундушової l 3131 від 

24.08.1857 р.), оскільки місце перебування кредиторів (wierzycieli) Нухима 

Рабіновича та Андрія Стровського були невідомим [4, арк. 33]. Остаточне 

рішення у цій справі Крайовий суд виніс 1 вересня 1862 р., яким присудив 

виплатити Монастирю компенсацію за скасування повинностей підданих у його 

маєтках у містечку Угнів [4].  

Від цінних паперів слід відрізняти легітимаційні документи 

(legitimationspapiere), які також могли видаватися на пред’явника або ж на ім’я 

конкретної особи, однак вони не були цінними паперами у вищезазначеному 

розумінні. Ними, наприклад, були картки про видачу речі, переданої на ремонт; 

господарські книги; ощадні книжки; обігові марки; квитки. Ці документи існували 

для того, щоб на їх підставі боржник визнав кредитором, його правонаступником 

чи представником певну особу. Таке зобов’язання виникало не внаслідок самої 

видачі такого документу, а внаслідок договору(§ 1396) [365, с. 42].  

ЦК України не виділяє таких зобов’язань. Цінні папери є окремим об’єктом 

цивільних прав, хоч окремі цінні папери можуть посвічувати боргові зобов'язання 

позики (наприклад, вексель). Ст. 194 ЦК України визначає, що цінним папером є 

документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове 

або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера 

(особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та 

передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість 

передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам. У Законі 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-

IV усі види цінних паперів класифіковані на окремі групи: пайові, боргові, 

іпотечні, приватизаційні, товаророзпорядчі та похідні (ст. 3). Ст. 195 ЦК України 

визначає групи та види цінних паперів, а саме: пайові, боргові, похідні, 

товаророзпорядчі цінні папери [36].  
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Висновки до розділу 3 

В ЦКА визначення поняття «зобов’язання» відсутнє, однак в § 859 згадане 

визначення позначено поняттям «речово-особисті права». Для існування 

зобов’язального правовідношення необхідна була, перш за все, наявність 

принаймні двох осіб (сторін) – кредитора і зобов’язаної особи, боржника. Право, 

яке виникало з зобов’язального правовідношення для кредитора називалося 

правом вимоги, а обов’язок, що виникав для боржника – боргом. За загальним 

правилом особи, що вступали у зобов’язальне правовідношення були 

індивідуально визначеними.  

ЦКА визначав договір як двосторонній правочин, внаслідок якого його 

сторони через вільне волевиявлення вступали в зобов’язальні правовідносини між 

собою, змінювали їх чи припиняли. Сторони, укладаючи договір, за взаємною 

згодою вступали в зобов’язальні правовідносини на певних умовах. Умови 

договору – це те, на що сторони згоджувалися, укладаючи договір. Укладення 

договору наставало тоді, коли одна сторона виразила свою волю, що хоче 

вступити в зобов’язальне правовідношення з іншою стороною, надавала обіцянку, 

а інша цей вияв волі приймала. Відповідно до § 883 ЦКА, договір укладався усно, 

або ж на письмі, судовим чи позасудовим способом, з наявністю свідків чи без 

них.  

Проаналізувавши норми ЦКА та наукову літературу можна вказати, що 

договори могли бути: односторонніми або двосторонніми; безвідплатними або 

відплатними; основними або додатковими; формальними або безформальними; 

іменними або безіменними; реальними або консенсуальними; особливою групою 

договорів були ризикові договори, а також можливими були договори на користь 

третіх осіб.  

Протягом свого існування зобов’язальні правовідносини не завжди могли 

залишатися незмінними, вони набували різних модифікацій, могли з’являтися 

додаткові умови, в них вступали інші особи або ж навпаки. Загалом, зміни в 

зобов’язальних правовідносинах поділяли на два види: зміни з огляду на осіб та 

зміни з огляду на зміст зобов’язання. Зобов’язання припинялося передусім тоді, 
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коли мета його виникнення була досягнута, тобто у разі, коли кредитор отримав 

від боржника те, на що мав право вимоги, а боржник – виконав все, до чого був 

зобов’язаний. 

Для того, щоб виникло зобов’язання з заподіяння шкоди за австрійським 

цивільним правом, необхідна була наявність трьох умов: повинна була наступити 

шкода певній особі (потерпілому) (der beschadigle); повинен був настати факт 

(подія), з яким закон пов’язував обов’язок відшкодування шкоди відповідальною 

особою (der haftpflichtige); повинен був існувати причиновий зв’язок між 

заподіяною шкодою та фактом. ЦКА вирізняв два види шкоди: майнова шкода і 

особиста кривда (§ 1293). 

Поруч з двома основними групами зобов’язань: договірних і деліктних, 

ЦКА виділяв також такі, які виникали безпосередньо з закону (§ 859), який 

визначав настання певних правових фактів, що зумовлювали виникнення 

зобов’язань. Тут мова йшла про всі види зобов’язань, які не входили до двох 

традиційних груп зобов’язань. Зокрема, односторонні правочини й інші юридичні 

факти. У нашому дослідженні розглядаються такі односторонні акти, які не 

стосувалися сімейного та спадкового права, а також односторонні правочини, які 

не були пов’язані з договірними зобов’язаннями. 

На нашу думку, ЦКА відіграв велику роль в розвитку науки цивільного 

права, у формуванні судової системи, нотаріату, адвокатури на 

західноукраїнських та польських землях, а також у формуванні правової культури 

населення та спільних правових традицій. Враховуючи географічне поширення, 

ЦКА служив транснаціональним правопорядком для різних етносів Європи, тому 

заслужено може розглядатися як «істинно» європейський цивільний кодекс. ЦКА 

й надалі вважається однією із кращих цивільних кодифікацій в Європі.  
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РОЗДІЛ 4. ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ АВСТРІЇ 1811 

РОКУ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ 

ДЕРЖАВ 

 

4.1. Місце і роль Цивільного кодексу Австрії 1811 року при кодифікації 

та уніфікації приватного права в Другій Речі Посполитій (1919-1939 роки) 

 

За Ризьким мирним договором 1921 р. західноукраїнські землі, а саме 

Східна Галичина та Західна Волинь, були передані Польщі та перебували у її 

складі до 1939 р. [73, с. 294]. Саме тому ми досліджуємо рецепцію ЦКА в Другій 

Речі Посполитій.  

Наукова критика та аналіз приписів ЦКА з ІІ пол. ХІХ ст. сприяла 

утворенню та розвиткові відомих центрів цивілістики в університетах Кракова та 

Львова. Остаточне припинення юридичної дії ЦКА в Польщі відбулося після ІІ 

Світової війни в 1945-1946 рр., спричинене уніфікацією цивільного права. 

Одночасно припинили свою дію і в інших частинах держави інші кодифікації, 

котрі були юридичною спадщиною: Цивільний кодекс Франції та Цивільний 

кодекс Німеччини. На практиці норми ЦКА, як і норми інших скасованих тоді 

кодифікованих актів, застосовувалися й після його скасування, зокрема в 

спадкових справах, відкритих до 01.01.1947 р. [59, с. 717]. 

На більшості території польських земель австрійської держави ЦКА почав 

діяти з 01.01.1812 р. Ситуація була іншою в Кракові та на територіях, отриманих в 

1809 р. після перемоги Франції над Австрією за Трактатом, підписаним в 

Шенбрунні. Ці території разом із Краковом утворювали так звані чотири галицькі 

департаменти, котрі були приєднані до Королівства Варшавського, створеного в 

1807 р. на підставі Тільзитського мирного договору. В 1810 р. на цій території 

було введено в дію Цивільний кодекс Франції, котрий і пізніше діяв на частині 

вказаних територій та створеному після падіння імперії Наполеона у Вільному 

місті Кракові. Тут ЦКА почав діяти значно пізніше - в 1855 р., а рішення про це 

було прийнято ще в 1852 р. [165, с. 11; 323, с. 39-40]. Отже, в XIX ст. в Кракові 
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функціонували дві великі європейські кодифікації: французька (в 1810-1855 рр.) 

та австрійська (від 1855 р.). 

Після отримання незалежності в 1918 р. Польща успадкувала складну 

мозаїку з п’яти правових систем цивільного права. На території центральних 

воєводств діяло так зване французько-польське право (і російський указ з 

шлюбного права), в східних воєводствах – російське право, на колишніх 

прусських територіях – Велика Польща, Помор’я, частина верхньої Сілезії – в дії 

залишився Цивільний кодекс Німеччини 1896 р., австрійське право – на 

польських та українських землях, що входили до складу Австро-Угорщини, 

угорське право – на невеликій території Спішу та Орави до 1922 р. [165, с. 12-16].  

Відповідно до Постанови від 14.09.1922 р. (за винятком 13 та 14 частин) дію 

ЦКА поширено було на територію Спішу та Орави [200, с. 502], при цьому 

зберігалося в певних межах (сімейне право, законне спадкування, цивільні 

відносини, неврегульовані ЦКА) писане та звичаєве угорське право [259, с. 81]. 

Поширення ЦКА на територію Польщі призвело б до утворення четвертої 

правової системи сімейного права на рівні таких систем як: Цивільний кодекс 

Німеччини, змішана австрійська і виключно конфесійна за російським правом про 

шлюб з 1836 р. [201, с. 206]. На територіях після Конгресу 1815 р. в об’єднаному 

Королівстві Польща діяв ще з 1806 р. Цивільний кодекс Франції, перша книга 

якого, а також норми цивільного права Королівства Польща з 1825 р., були 

замінені царем Миколою І у 1836 р. на власний кодекс. 

З 1918 р. успадковані правові порядки діяли не в якості іноземного права, а 

як польське право окремих країв, до якого уповноважені органи повинні були 

внести відповідні зміни. Натомість норми, котрі суперечили польському 

державному праву втрачали силу з моменту включення даної території до складу 

польської держави [323, с. 38]. Уніфікація права була важливим елементом 

інтеграції поділених територій відроджуваної Польщі [257, c. 31]. 

Функціонування різних правових систем вимагало створення єдиного 

законодавчого акта цивільного права. Ще в часи І Світової Війни з’явилися перші 

концепції уніфікації і кодифікації права та надання йому загальнодержавного 
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характеру. Однак, остаточну організаційну форму їм надано в 1919 р., коли 

Польський Сейм прийняв Закон «Про Кодифікаційну комісію» від 03.06.1919 р. 

[62, с. 525; 213, c. 623]. Перед Кодифікаційною комісією було поставлене 

безпрецедентне в тогочасній Європі завдання уніфікації та кодифікації всього 

права [220, с. 14-15]. Проте, Кодифікаційна комісія не мала жодних законодавчих 

повноважень [201, с. 207]. 

Кодифікаційна комісія підготувала проекти, котрі були пізніше прийняті і 

високо оцінені, та кодекси: кримінальний (1932 р.), кримінально-процесуальний 

(1928 р.), цивільно-процесуальний (1930 р.). В сфері приватного матеріального 

права не вдалося досягнути таких вражаючих результатів. Об’єкт цивільно-

правової кодифікації був дуже складний і обширний. Згідно з прийнятою 

концепцією кодифікація повинна була відбуватися шляхом розробки відповідних 

частини цивільного кодексу, котрі в своїй єдності творили б майбутній кодекс 

[133, с. 260].  

Успіхом і впровадженням в життя перед ІІ Світовою війною закінчилася 

діяльність Кодифікаційної комісії над міжнародним приватним правом та 

«міжтериторіальним» приватним правом, котре застосовувалося в умовах 

внутрішньої диференціації права [214, с. 116]. Вказані закони набрали чинності з 

02.08.1926 р. Їхнім розробником був Ф. Цолль - з 1912 р. член Віденської Комісії 

при Міністерстві справедливості щодо розробки проекту закону про міжнародне 

приватне право. Насправді, Кодифікаційна комісія не передбачала включення 

закону про міжнародне приватне право до цивільного кодексу.  

Проекти Кодифікаційної комісії використовувалися до уніфікації 

цивільного права в 1945-1946 рр. [с. 183], хоча з ідеологічних поглядів не визнано 

цього безпосередньо. Повноцінний кодекс видано було в 1964 р. [268, c. 39], при 

цьому джерелом книги про зобов’язання став Польський Зобов`язальний кодекс 

1933 р. [268, с. 46].  

Польська держава, взявши курс на створення нового якісного кодексу [257, 

с. 8], обрала власний шлях на відміну від інших держав, котрі виникли після І 

Світової Війни на руїнах монархії Габсбургів. Наприклад, в Югославії у 1934 р. 
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розроблено кодекс, котрий був рецепцією австрійського приватного права [200, с. 

501-502; 261, c. 6-7]. Ідея кодифікації не була схвалена усіма науковцями та 

правниками. Альтернативним розв’язанням, пропонованим деякими правниками, 

могла бути рецепція одного з діючих кодексів і поширення його дії на всю 

територію держави, відповідно необов’язково пов’язана з його новелізацією. 

Серед багатьох концепцій з’явилися також ідеї рецепції швейцарського 

зобов’язального права з 1882 р., австрійського чи німецького торгівельного 

кодексу [162, с. 49-50; с. 57]. Концепція поширення дії так званого французько-

польського права на територію всієї держави і відкладення на пізніший час 

кодифікації цивільного права найбільш чітко була виражена під час VI З’їзду 

правників та економістів в 1920 р. в рефераті професора Вільнюського 

університету А. Парчевського.  

Під час З’їзду було взято курс на створення незалежного цивільного 

кодексу, котрий був би оригінальним та враховував при цьому загальну правничу 

культуру епохи [214, с. 72-74]. Поширення дії одного з кодексів означало б також 

піднесення права однієї з існуючих держав. Насправді, ЦКА не був єдиним 

джерелом права, більше того враховувався в комплексі з іншими законодавчими 

актами. Звичайно, що творячи новий цивільний кодекс, автори брали до уваги 

існуючі на той час досягнення європейської правової культури, важливим 

елементом якої було австрійське право та ЦКА [268, с. 32].  

Кодифікаційна комісія не обмежилася аналізом права, яке успадкувала, 

використовувала також французьке право, право скандинавських країн, сербське 

та римське право [268, с. 41]. ЦКА не завжди міг бути достатнім для грандіозних 

планів польських кодифікаторів, хоча й був змінений у дусі часу.  

За час дії ЦКА на польських землях протягом 1918-1946 рр. відбулися 

порівняно незначні зміни, якщо не брати до уваги, що у зв'язку з набуттям 

чинності Польського Зобов'язального кодексу з 01.07.1934 р. було скасовано 

цілий комплекс норм ЦКА [201, с. 216]. До законодавства були внесені зміни з 

метою усунення застарілих норм, що різко суперечили нормам тогочасної 

держави. Через це законодавча діяльність була спрямована головним чином проти 
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російського чи французько-польського права, яке містило багато анахронічних 

рішень, особливо у приватному праві та майновому праві подружжя.  

Єдине безпосереднє доповнення ЦКА отримав Законом від 21.10.1919 р. 

«Про досягнення повноліття на землях Австрії, які відійшли їй після поділів 

Польщі». Закон визначав, що повнолітньою особа ставала з досягненням 21-

річного віку, а неповнолітні з досягненням 18 років зможуть визнаватися 

повнолітніми. Згідно з цими постановами відповідні параграфи ЦКА (§§ 21, 174, 

247 і 252) були змінені. Решта доповнень відбулась через зміни державно-

правових (§ 289) чи фінансових (§§ 389-391) відносин. Деякі зміни ввів з 1933 р. 

цивільно-процесуальний порядок, передусім щодо компетенції судів і надання 

доказів.  

Зміни до ЦКА були внесені також Нотаріальним законом 1933 р., а Закон 

від 1928 р. змінив судову систему. Зміни в Конституції та компетенції державних 

органів також вплинули на ЦКА. Також була група законів, що доповнила 

постанови ЦКА. Сюди належить, передусім, Закон про судове виконавче 

провадження 1932 р., що доповнив §§ 841-853 ЦКА, Наказ Президента Республіки 

Польща про власність стосувався § 308 ЦКА та Наказ від 1934 р. про відчуження 

власності як доповнення до § 365 ЦКА. Усі ці зміни ЦКА, в т. ч. введення 

Польського Зобов'язального кодексу 1933 р., що відбувались до 1939 р., не 

порушили ні будови, ні важливих принципів ЦКА [201, с. 217].  

З нагоди десятилітньої діяльності Кодифікаційної комісії в 1929 р. Ф. Цолль 

в підтвердження виконання поставленої мети представив проект закону, котрий 

був складений на основі діючого цивільного права на різних територіях польської 

держави. Науковець зазначив, що найбільш реальними взірцями були Цивільний 

кодекс Німеччини та ЦКА. Однак з самого початку ідею створення кодексу на 

основі актів, діючих на території, Польщі було відхилено. І. Косхембахр-

Висковський стверджував, що нова кодифікація не може не враховувати 

прогресивних правових поглядів епохи. Це не означало знецінення діючих на той 

час кодексів, навпаки, існував обов’язок використати при кодифікації ті основні 
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принципи, ідеї, приписи, котрі були тривалим та істотним елементом правової 

культури [208, с. 465]. 

Кодифікаційна комісія формувалася з представників різних юридичних 

шкіл та вчених різних галузей права. Початково у складі Кодифікаційної комісії 

було 44 особи: 40 членів, президент та три віце-президенти. Упродовж 20-річної 

діяльності кількість членів зросла до 69. Це був колегіальний, аполітичний, 

незалежний від уряду орган. Перший склад Кодифікаційної комісії визначений 

був 22.08.1919 р. Й. Пілсудським. Офіційною датою початку роботи 

Кодифікаційної комісії вважається 23.09.1919 р. Президента, віце-президентів та 

40 членів призначав голова держави за поданням Міністра юстиції за 

погодженням з Маршалком Сейму. Міністр юстиції мав право особисто брати 

участь у діяльності Кодифікаційної комісії.  

Першим президентом був професор Ягеллонського університету 

Ф. К. Фіріх, після нього в 1932 р. Б. Н. Похорецькі [218, с. 57], його заступниками 

призначено Е. Тілля, С. Буковецького та Л. Чіховича. Наступними заступниками 

були: І. Кошембар-Лисковскі, В. Маньковскі, К. Лютостанскі [214, с. 38]. Перша 

зустріч відбулася 30.09.1919 р. в помешканні професора Ф. К. Фіріха в Кракові, 

наступна – 01.10.1919 р., інавгураційне засідання Кодифікаційної комісії 

відбулося 10.11.1919 р. в Палаці Красінських в Варшаві [221, c. 18; 214, с. 18]. 

Організація діяльності Кодифікаційної комісії була визначена в її регламентах 

1919, 1921,1924 та 1932 рр. [269, с. 116; 273, c. 3-4]. 

Після першого засідання Кодифікаційна комісія розділилася на два 

Підрозділи - Цивільний та Кримінальний і Підкомісію устрою судочинства. 

Цивільно-правовий підрозділ був поділений на такі Секції: цивільну, торгівельну 

та цивільно-процесуальну [252, с. 11]. В 1924 р. створено було п’ять Секцій – 

цивільного (поділена на три підсекції), цивільно-процесуального, торгівельного, 

кримінального та кримінально-процесуально права [273, с. 35-38; 298, c. 133].  

До складу цивільного відділення, окрім вже згаданих осіб, входили:            

Х. Коніц, Ф. Цолль, М. Аллерханд, М. Біелевіч, Т. Бюяк, А. Долінські,                  

Л. Доманські, Й. Дренскі, Т. Джюжинські, Ф. Х. Фіеріх, Й. Гласс, С. Говомб,       
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С. Врублєвські, Р. Льоншан де Бер'є, М. Роствороскі, В. Л. Яворські, А. Гурскі,  

М. Куратов-Куратовскі, Й. Й. Літоєр, Й, Мрозовскі, А. Петражицкі, А. Парчевскі, 

М. Ростворовсі, Й. Сконскі, Й. Славскі, С. Славскі, К. Стефко, Й. Траммер [214, с. 

104]. 

Протягом багатьох років функціонування ЦКА декілька поколінь правників 

вивчали австрійське приватне право в університетах Відня, Кракова та Львова. 

Тому, вплив ЦКА на діяльність Кодифікаційної комісії був також і 

опосередкований. Наприклад, в Галичині австрійське право не сприймалося як 

вороже [200, с. 509; 268, с. 33].  

Проблеми систематики кодексу були предметом нарад Кодифікаційної 

комісії ще в 1920 р., проте було прийнято рішення про розробку окремих частин 

кодексу, тому дискусія була відкладена. До вибуху ІІ Світової війни доля 

систематики майбутнього кодексу не була вирішена, адже очевидною була 

непридатність систематики ЦКА та Цивільного кодексу Франції через 

розроблення сімейного, спадкового, речового, зобов’язального права як окремих 

розділів нового польського цивільного кодексу [214, с. 476-477; 213, c. 643].  

З отриманих джерел можна зробити висновок, що члени Кодифікаційної 

комісії працювали над обґрунтуванням виокремлення загальної частини. Ще в 

1937 р. Б. Н. Похорецький вказав, що на той час ще не було вирішено: чи 

майбутній кодекс вміщуватиме загальну частину, чи тільки вступні положення; чи 

питання, котрі могли би знаходитись в загальній частині ввійдуть до інших 

розділів кодексу [213, с. 649]. Так було між іншим з питаннями, котрі торкалися 

теорії виявлення згоди та договорів, представництва, вирахування терміну 

давності володіння, які ввійшли до Польського Зобов'язального кодексу [347, с. 

18].  

На нашу думку, Кодифікаційна комісія перш за все повинна була науково 

розробити план кодифікаційних робіт, визначити основні напрями діяльності, 

сформулювати основні мотиви та мету кодифікаційних робіт. Проблема була 

вирішена заслуженим членом Кодифікаційної комісії, професором Ягеллонського 

університету С. Говонбою. В його працях з кодифікаційної техніки (останню 
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автор розумів як частину юридичної техніки) немає посилань на ЦКА, проте 

простежується тісний зв’язок з ідеями та засадами, розробленими «батьком» ЦКА 

Ф. Цайллером. С. Говонба визнав, що останній заклав підвалини законодавчої 

техніки через розроблення ним семи основоположних засад, які бралися до уваги 

при розробці ЦКА, і які потрібно було запозичити: повноти закону, 

систематичності або плановості, однорідності, гармонії (логічності) закону та 

законодавства, єдності закону, стислості. Відправним пунктом для кожного 

кодифікатора повинні бути, на думку С. Говонби, принципи правової політики і 

конкретний перелік цілей кодексу. Вчений вважав, що найістотнішими питання 

будь-якого кодексу є стиль (стислий, зрозумілий і простий), форма і систематика 

[214, с. 96]. 

Протягом десяти років роботи над зобов’язальним правом видано було ще 

декілька важливих проектів, котрі вплинули на остаточне його формування. 

Потрібно зауважити, що основна роль у цьому процесі належала львівським 

професорам, відомим знавцям австрійського права Е. Тіллю та Р. Льоншану де 

Бер'є [201, с. 219], а також варшавському адвокату Л. Доманьському [306, с. 229-

230].  

Формування закону виглядало так: Секція готувала закон, макет котрого 

надавався начальнику Секції, той передавав його голові Підрозділу, котрий 

передавав його голові Комісії. Спочатку Закон проходив два читання. Потім 

надрукований закон надавався різним інституціям та службовим особам для 

надання рецензії. Закон проходив третє читання, після чого документ передавали 

Міністру юстиції. Міністр мав право прийняти, відхилити чи відправити закон на 

доопрацювання [201, с. 208; 214, с. 87]. Після можливого внесення поправок та 

доповнень, Міністр юстиції вносив урядовий проект до Сейму. З 1926 р. тільки 

Уряд видавав проекти Кодифікаційної комісії у формі розпоряджень, а пізніше 

Президент видавав акти Кодифікаційної комісії у формі декретів.  

29.03.1926 р. було прийнято Закон «Про авторське право», 02.08.1926 р. – 

Закон «Про підпільні ігри». Крім того законодавство було націлене на подолання 

післявоєнного стану, наприклад, Закон «Про захист орендарів» від 14.09.1924 р. 



    

     
      

175 

протидіяв зубожінню народу, норми котрого дещо відрізнялися від традиційних 

норм про власність та укладення договорів [201, с. 209].  

Існували й інші причини доволі низької інтенсивності роботи над цивільним 

кодексом протягом перших п’яти років діяльності Кодифікаційної комісії. Серед 

більшості членів Кодифікаційної комісії панувала думка, що за оцінкою 

найновіших наукових досягнень, нове цивільне право повинне відрізнятися 

точністю, адже воно повинно служити багато років. Це потребувало ґрунтовних 

підготовчих робіт, що з одного боку виключало поспіх, а з іншого – поступки на 

користь інтересів окремих суспільних груп [255, с. 717-719].  

У винятковому порядку та через необхідність найшвидше приготовленими 

були зобов’язальне право внаслідок економічних потреб та сімейне право через 

його різноманіття в різних частинах країни. Прискорення уніфікації залежало від 

введення Сеймом спеціального порядку затвердження проектів Кодифікаційної 

комісії. Спрощення законодавчого процесу доповненнями Конституції, 

прийнятими після перевороту 02.08.1926 р., дозволило главі держави видавати 

акти, котрі мали силу закону [201, с. 210].  

Посилення роботи Кодифікаційної комісії принесли свої результати. На 

святкування десятої річниці заснування Кодифікаційної комісії 03.06.1929 р. 

Польща могла похвалитися вдалими результатами. Проте, робота над цивільним 

кодексом просувалась найменш інтенсивно, що відзначав сам тогочасний міністр 

юстиції С. Цар. Нові ідеї, котрі повинна була втілити Кодифікаційна комісія під 

час розробки цивільного кодексу Польщі К. Лютостанські у 1934 р. об’єднав у три 

загальні принципи: польське право повинно бути сучасним, мати суспільний 

характер та демократичні риси [254, с. 2].  

Проте, з однією з вимог Ф. Цолля погодилися: він звернувся до 

Кодифікаційної комісії з проханням обдумати можливість побудови цивільного 

кодексу за швейцарським зразком, розпочавши із зобов’язального права. Тому, в 

1929 р. утворена було спеціальна Підкомісія для підготовки зобов’язального 

права. До неї входили Р. Льоншан де Бер'є як головний референт, Л. Доманські,   

І. Кошембар-Лисковські. Вчені розпочали роботу дуже швидко, це було 
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зумовлено тим, що без кодифікації зобов’язального права неможливо було 

закінчити Торгівельний кодекс, який мав вирішальне значення для економічних 

відносин [319, c. 55]. Польський Зобов'язальний кодекс увійшов в дію відповідно 

до Розпорядження Президента Республіки Польща від 27.10.1933 р. разом із усіма 

відповідними інструкціями [56, с. 17-18]. Обидва правові акти набрали чинності з 

01.07.1934 р.  

За основу Кодифікаційна комісія брала ЦКА, Цивільний кодекс Німеччини, 

Цивільний кодекс Франції, Звід законів Російської імперії, швейцарське 

облігаційне право від 1911 р., французько-італійський проект, котрий 

користувався великою популярністю серед польських правників, а також 

російський проект з 1913 р. [214, с. 410]. Автори свідомо вибрали дорогу еволюції 

права, але без мети створення кардинально нового права для інших частин 

держави. В результаті було створено новий, як на той час, та оригінальний кодекс, 

котрий був успішним синтезом діючих законодавчих актів на польських землях, 

новіших європейських проектів та актів з зобов’язального права [268, с. 45].  

Майстерне використання іноземних джерел підкреслювали також іноземні 

автори. Так, берлінський адвокат У. Руксер зазначив, що компроміс досягнений 

авторами кодексу поміж Цивільним кодексом Франції, ЦКА та Цивільним 

кодексом Німеччини не був звичайною компіляцією, Польський Зобов'язальний 

кодекс містив також багато оригінальних та нових рішень [214, с. 460].                 

С. Дністрянський вказав, що жоден нормативно-правовий акт не був повністю 

реципований чи запозичений без доопрацювання відповідно до суспільних, 

господарських чи правових потреб. Чеський юрист Е. Свобода зауважував, що 

очевидний вплив на кодифікацію здійснювали три правові системи: французька, 

німецька та австрійська [327, с. 10]. Велике значення для міжнародної оцінки 

Польського Зобов'язального кодексу мали погляди відомого французького 

цивіліста Х. Цапітанта та його учня Х. Мазеауда [272, с. 30].  

Вплив австрійського цивільного права можна віднайти також і в інших 

працях та проектах Кодифікаційної комісії [201, с. 205]. Однак через складність 

систем цивільного права в Польщі уніфікація права з рецепцією австрійського 
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права проходила в інший спосіб. Адже ЦКА діяв в Польщі на рівні з іншими 

системами цивільного законодавства, котрі за виключенням російського не 

поступалися австрійському кодексу. В колі польської юриспруденції був концепт 

уніфікації через запозичення прийнятої у 1918 р. нормативної системи. Було 

проголошено про поширення цивільного права на всю територію колишнього 

королівства Польща або запозичення швейцарського права про зобов’язання [305, 

с. 34]. З цієї причини ЦКА у Польщі, на відміну від Югославії і Чехословаччини, 

був рецепійований тільки у вузькому діапазоні.  

Польський Зобов'язальний кодекс скасував відповідні положення ЦКА 

статтями ХХІІ та ХХІІІ вступних положень. Зокрема, відповідно до ст. ХХІІ § 2 - 

Розділ ІІ Частини ІІ, а також Глави І-ІІІ Частини ІІІ ЦКА, а саме §§ 854-1450 (за 

винятком §§ 951, 952, 956, 1024, 1217-1266, 1278-1283, 1288-1292, 1368-1374, 

1382, 1443, 1446, котрі залишилися в силі) скасовувались. У Розділі І Частини ІІ 

скасовували § 343 та § 471 (ст. ХХІІ § 1). Також скасували §§ 131, 151 та 187 ІІІ 

Новели 1916 р. до ЦКА, а також всі положення цієї Новели, що стосувалися 

скасованих норм ЦКА. Втратили чинність положення Глави IV Частини ІІІ ЦКА 

про давність володіння та набувальну давність у зв’язку із боргами (ст. ХХІІІ) 

[200, с. 501-502; 201, с. 211]. На інших територіях держави переставали діяти 

визначені норми Цивільного кодексу Франції та Цивільного кодексу Німеччини. 

Робота над іншими частинами цивільного кодексу також перебувала на 

стадії завершення, однак, окрім зобов’язального права, кодифікація із жодної 

іншої галузі цивільного права не була запроваджена до початку ІІ Світової Війни 

[201, с. 213]. Наприкінці 30-тих років ХХ ст. робота над кодифікацією цивільного 

права була дуже інтенсивною. Початок ІІ Світової війни перервав її. Однак, 

здобутки Кодифікаційної комісії не загубились, їх використали у післявоєнний 

час для уніфікації приватного права. У підсумку досягнення Кодифікаційної 

комісії були значними, хоча вона й не виконала повністю завдання, котрі перед 

нею були поставлені у 1919 р. Період часу в 20 років виявився надто коротким 

для безпрецедентної як на той час повної перебудови правової системи 

незалежної держави [214, с. 86]. 
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В Польському Зобов'язальному кодексі можна прослідкувати - незважаючи 

на очевидний вплив Цивільного кодексу Німеччини та французько-італійського 

проекту зобов’язального кодексу, а також спробою знайти компроміс між 

суб’єктивною (Цивільний кодекс Франції) та об’єктивною (Цивільний кодекс 

Німеччини) системами – деякий вплив ЦКА. Зокрема, застосовано триподіл як і у 

ЦКА. За зразком австрійського права врегульовано деякі засади законного права 

відмови від договору (§ 918 ЦКА).  

У своєму проекті зобов’язального права з 1923 р. Е. Тілль також 

використовував ЦКА при врегулюванні цих же питань [214, с. 404, 422]. Проект 

складався з шести розділів та містив 214 параграфів [258, с. 25]. ІІІ Новела до 

ЦКА 1916 р. була джерелом норм про публічну обіцянку [339, с. 297]. У проекті 

Е. Тілля з австрійського приватного права та Цивільного кодексу Німеччини 

запозичені були приписи про відповідальність за шкоду, заподіяну домашніми 

тваринами [339, с. 364], про заміну боржника, перейняття боргу та припинення 

зобов’язання [339, с. 389, 555; 200, с. 510-511].  

В цікавий спосіб були розвинуті запозичені з ЦКА в редакції ІІІ Новели, ідеї 

охорони прав та інтересів працівників. Розширено право особи на відмову від 

договору найму, якщо недоліки помешкання загрожують здоров'ю наймача чи 

членам його сім'ї (§ 1117 ЦКА, арт. 376 § 2 Польського Зобов'язального кодексу 

1933 р.). На зразок новіших кодифікацій, в т. ч. ЦКА (§ 879), Польський 

Зобов'язальний кодекс 1933 р. впроваджував загальну заборону експлуатації 

другої сторони та запозичував приписи про право особи «на приватну грабіж» 

великої рогатої худоби (§ 1321 ЦКА).  

Польський Зобов'язальний кодекс 1933 р. був виконаний на високому 

легістичному рівні. Зникла вся казуїстика, приклади якої можна було зустріти в 

ЦКА (порівнюючи арт. 56 Польського Зобов'язального кодексу із § 879 ЦКА) 

[263, c. 77-80]. Польське законодавство значною мірою оперувало загальними 

поняттями, які забезпечували суддям велику свободу в оцінюванні зобов'язальних 

правовідносин. Бланкетні норми, що посилались в багатьох випадках на принципи 

«доброї віри», «доброго звичаю» і «наочності», робили створення змісту 
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зобов'язального права можливим для судді, а у виняткових випадках 

уповноважували його розірвати угоду (арт. 269, § 2 арт. 490, арт. 601) [349, с. 285; 

166, c. 370-375; 262, c. 487]. Творці Польського Зобов'язального кодексу 1933 р. 

замінили давню, традиційну, індивідуалістичну свободу укладення контракту 

суспільно допустимою свободою. У ній містилась загальна ідея заборони 

зловживання правом, згідно з якою заборонялось користатись чужою 

недосвідченістю чи скрутним становищем. Тож суддя повинен був контролювати 

матеріальну, а не формальну рівність сторін. Даний зобов'язальний лейтмотив 

вперше в оформленні польських правових відносин знайшов практичне 

застосування в настільки широкій кодифікації [201, с. 220].  

З Цивільного кодексу Німеччини Польський Зобов'язальний кодекс 

перейняв критерії тлумачення волевиявлення і виконання основних принципів 

зобов'язального права «правдивості і віри» та «звичаїв добросовісного зв'язку». В 

останньому формулюванні можна також побачити прив'язки до ЦКА 

(порівнюючи § 914 ЦКА в редакції ІІІ Новели із арт. 107-108 Польського 

Зобов'язального кодексу 1933 р., а також §§ 157, 942 Цивільного кодексу 

Німеччини) [339, с. 297; 166, c. 147-150]. 

Вплив австрійського права також бачимо в положеннях про трудовий 

договір, хоча з'явились й невідомі австрійському праву рішення в загальних 

положеннях про гарантію [201, с. 221], в нормах про вину і припинення 

зобов'язальних відносин [304, с. 398, 555], в нормах про переказ (арт. 613 

Польського Зобов'язального кодексу та § 1400 ЦКА) [304, с. 1225; 166, с. 674-

675].  

Однак значні відмінності в приписах ЦКА і Польського Зобов'язального 

кодексу 1933 р. з'явились стосовно інших договорів, наприклад, торгівельного 

договору та договору про виділи старшим членам сім'ї, який в австрійському 

праві взагалі не регулювався окремо.  
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4.2. Значення та вплив Цивільного кодексу Австрії 1811 року на 

кодифікацію та уніфікацію права у Чехословаччині протягом 1918-1939 років 

 

Після закінчення І Світової війни та утворення Чехословаччини 28.10.1918 

р. нова держава намагалася, окрім конституційного права, по-новому 

сконструювати всю правову систему, перейнявши всі правові норми Австро-

Угорської імперії [318, с. 273; 296, c. 6]. Таким чином, спочатку тимчасово, після 

внесення відповідних змін, цивільне право Габсбурзької монархії було покладено 

в основу побудови цивільного права Чехословаччини [321, с. 104].  

ЦКА вступив в дію на частині території Чехії (Богемії та Моравії) ще з 

01.01.1812 р. [246, с. 173; 228, с. 5] та відповідно до Закону «Про Заснування 

Чехословацької держави» від 30.01.1920 р. поширено його дію в редакції 1914-

1916 рр. (Sammlung der Gesetze № 11/1918) на всю територію Чехословаччини. 

Велике значення для застосування законів у Чехословаччині мало її територіальне 

формування за рахунок чеських земель, що входили до складу Австрії (Богемія, 

Моравія, Сілезія) та Угорщини (Словаччина, Карпатська Україна) [163, c. 396-

397]. Питання про входження Закарпаття до складу Чехословаччини остаточно 

вирішилося 04.06.1920 р., коли в Тріанонському палаці було підписано мирний 

договір [73, с. 295].  

ЦКА було введено також і на території Глючинського краю (частина 

Пруської Сілезії, яка стала частиною Чехословаччини відповідно до 

Версальського договору 1920 р.), зокрема на підставі Закону «Про застосування 

на території Глючинська законодавства чеських земель». 20.07.1920 р. було 

створено Міністерство уніфікації з метою уніфікації законодавства в обидвох 

частинах держави. Оскільки роботу не було завершено до 1938 р., тому ЦКА діяв 

навіть після 1945 р., коли було відновлено суверенітет держави.  

Після проголошення незалежності Чехословаччини планувалося розробити 

новий цивільний кодекс [73, с. 296-298; 108, с. 86-87; 82, 20-25; 246, с. 178; 340, с. 

152]. Але на першопорах було прийнято рішення про внесення змін до ЦКА в 

редакції 1914-1916 рр. [357, c. 176]. Зокрема, зміни були внесені Законом від 
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22.05.1919 р. до норм, які регулювали цивільно-правовий статус особи та норм 

сімейного права. Дуже близьким до австрійського Закону від 06.12.1919 р. був 

Закон «Про повноліття» від 23.07.1919 р. (Sammlung der Gesetze № 447/1919), що 

встановлював повноліття після досягнення 21 року і цим вніс зміни до § 21 та § 

275 ЦКА. Через Закон від 03.07.1924 р. про відміну довірчої власності втратили 

чинність § 618 та § 645 ЦКА (Sammlung der Gesetze № 179/1924).  

Нове сімейне право введено було 07.12.1949 р., відповідно до котрого 

втратили свою чинність §§ 44-284 ЦКА, а Цивільний кодекс Чехословаччини від 

25.10.1950 р. зберіг дію §§ 1156-1164 ЦКА [318, с. 228]. 

Законом від 1921 р. було внесено зміни до § 1154 ЦКА (про виплату 

зарплати), змінились права працівника, які містилися у §§ 1154а-1154б, 1156-

1159б, 1160а, 1162-1163. Через Закон від 26.03.1925 р. про захист прав орендаря 

було значно змінено § 1019 ЦКА (Sammlung der Gesetze № 48/1925). Загалом 

закони Чехословаччини були хорошим прикладом високих стандартів 

законодавчої техніки. Разом із вступом в дію Закону «Про договори про 

представництво» 1923 р. втратили чинність §§ 1172-1173 ЦКА (Sammlung der 

Gesetze № 106/1923) [244, c. 48]. Загалом чехословацьке законодавство 

залишилось майже незмінним, з огляду на нову кодифікацію цивільного права та 

пов'язану із цим правову уніфікацію ЦКА в угорсько-словацькому цивільному 

праві [226, c. 149]. 

Вже у 1920 р. [320, c. 271; 316, с. 18, 23, 34] чехословацьке Міністерство 

юстиції на нараді за участі професорів Я. Крчмара та Еміля Свободи вирішили, 

що слід розробити новий цивільний кодекс [278, с. 4]. Призначена Міністерством 

юстиції Комісія з представників міністерства, професорів, суддів, адвокатів та 

юристів до середини 1920 р. прийняла рішення, відповідно до якого новий 

цивільний кодекс не буде творитись наново, а за основу буде взятий ЦКА: «З його 

тексту всі застарілі та не практичні положення повинні бути вилучені, а 

положення, що не відповідають теперішньому становищу та правовій організації 

Чехословацької Республіки повинні зазнати відповідних змін, також закони 

повинні довершуватись, з одного боку, через колишні інструкції, що хоч і тісно 
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пов'язані, але взяті із різних основ, а з іншого боку, через інструкції, що 

регулюють нові зміни економічного та соціального життя. Зміни повинні в 

необхідній мірі обмежуватись лише найголовнішим і повернення повинне 

заборонятись, тому що може діяти лише обережна ревізія колишніх законів» [318, 

c. 231]. При створенні нового цивільного кодексу неодмінно враховувались 

судова практика та наукові дослідження ЦКА.  

В ході обговорення протягом 16.06.-15.11.1920 р. було вирішено 

кодифікаційні роботи розділити між п'ятьма субкомітетами [278, с. 6]: Перша 

підкомісія займалася вступом, І частиною ЦКА, ІІ частиною загальної частини 

зобов’язального права та главами 18-22, керівник – професор Я. Крчмар; Друга 

підкомісія займалася іншими розділами зобов’язального права (частини 23-27, 29) 

та відшкодуванням шкоди, керівник – професор Е. Вайс; Третя підкомісія 

займалася сімейним правом, керівник – професор Б. Кафка; Четверта підкомісія 

займалася договірним правом, керівник – професор М. Штибер; П’ята підкомісія 

займалася спадковим правом, керівник – професор Еміль Свобода. Комісія 

закликала громадськість до участі в процесі новелізації кодексу.  

З чеської сторони в працях над цивільним кодексом брали участь 

авторитетні юристи - начальник відділу Міністерства юстиції у Празі А. Гартман 

та його представник Я. Воска. Значний науковий вклад вніс Я. Крчмар. Також в 

роботі брали участь чеський професор М. Штибер та Еміль Свобода, а після його 

смерті Я. Седлачек. Від німецького університету в Празі в роботі над 

кодифікацією брали участь Б. А. Кафка та Е. Вайс. На кінцевій фазі відзначився 

також Ернст Свобода [315, с. 80], котрий у своїх працях досліджував історико-

правові передумови створення ЦКА [326, с. 16]. 

Проекти І та V підкомісії були розроблені у 1921 р., інші три проекти - в 

1923 р. В 1923-1924 рр. результати роботи були опубліковані під назвою «Ревізія 

Всезагального цивільного уложення, протоколів засідань Словацької комісії в 

галузі права в Братиславі» під редакцією професора Ф. Роучека [278, с. 9]. 

Загалом підготовлений протягом 1921-1923 рр. проект налічував 1395 параграфів 

[196]. У 1925 р. Мін’юст частково опублікував підготовлені Е. Вайсом, 
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Р. Дочекалем та К. Ядрінчеком п’ять проектів [187]. У зв'язку із змінами 

соціально-політичної ситуації відповідних змін до Конституції не було внесено, 

тому очевидними залишилися протиріччя між окремими проектами підкомісій. 

На початку 1926 р. була створена Повторна ревізійна комісія (голова – 

А. Гартман, заступник Я. Воська), котра протягом 25.06.1926 р. - 04.11.1931 р. 

провела 321 засідання [278, с. 10]. Доповідачами були Б. Кафка, М. Штибер, 

Е. Свобода та Я. Крчмар. Завданням комісії було опрацювання результатів усіх 

праць та аналіз зауважень й пропозицій. На початку 1932 р. з’явився новий проект 

Повторної ревізійної комісії, котрий складався з 1353 параграфів та 76 вступних 

статей [348, c. 526].  

Проект цивільного кодексу 1931 р. було розглянуто протягом 18.06.1934 р. – 

24.07.1935 р. на 32 засіданнях міжміністерської наради, а восени представлено 

Повторній ревізійній комісії, котра обговорювала проект протягом 04.12.1935 р. – 

18.03.1936 р. на 30 засіданнях [278, с. 12]. Під час редакційної роботи були 

враховані пропозиції членів Комісії, думки наукової спільноти та преси щодо 

проекту 1931 р. В цей час новими членами Комісії стали професори Я. Садлячек 

та Ернест Свобода у зв’язку із смертю Б. Кафки та М. Штибера, а головуючим 

після А. Гартманна став Я. Крчмар.  

Робота пожвавилася в 30-х рр. ХХ ст., внаслідок чого опубліковано було 

книгу під назвою «Закон, через який виник загальний цивільний кодекс» (Ч. І-ІІ). 

Дана книга гостро критикувалася науковцями та практикуючими юристами. 

Наступні кроки також не принесли очікуваного результату, хоча час вимагав 

прискорення робіт. На конференції, присвяченій уніфікації права у Братиславі у 

1937 р., було повідомлено про опублікування нового варіанту Цивільного кодексу 

з декількома новими законами до 20-річного Ювілею незалежності Республіки, 

проте в цей час загострилася політична ситуація.  

Новий проект кодексу після затвердження урядом 04.03.1937 р. був 

представлений Національним зборам Республіки Чехословаччини 22.03.1937 р. 

Він складався із 1347 параграфів та 70 вступних статей. Проект обговорювався 

Комісією та Підкомісією з юридичних питань та Конституції (загалом відбулося 
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45 засідань протягом 29.09.1937 р. - 14.07.1938 р.). Але після Мюнхенської угоди 

від 29.09.1938 р., коли під тиском гітлерівської Німеччини відбулася 

федералізація Чехословаччини та втрата Судетів (листопад 1938 р.), після 

проголошення Декларації про незалежність Словаччини та незалежності 

Республіки Карпатська Україна 15.03.1939 р. і встановлення протекторату над 

Богемією й Моравією (16.03.1939 р.) вказаний план кодифікації не було виконано 

[318, с. 235]. Уряд Чехословацької Республіки надав Національним зборам проект 

закону під назвою «Проект закону Уряду, через який буде опубліковано 

Цивільний кодекс». Проект детально оцінили і звичайно піддали критиці, зокрема 

через відсутність у ньому норм сімейного права. 

Дискусія тривала щодо способів тлумачення кодексу та аналогії. Відповідні 

норми ймовірно за пропозицією Ернста Свободи §§ 6-8 ЦКА були включені до 

третьої версії кодексу. Зокрема, у § 2 проекту 1937 р. методи інтерпретації були 

організовані таким чином, «що на першому місці було філологічне тлумачення в 

поєднанні чи з урахуванням інших правових норм» (систематичне тлумачення) 

[193, c. 483]. В §§ 3-4 містилися норми про застосування аналогії. Об’єктом 

наукового дослідження Е. Свободи були історико-правові передумови прийняття 

ЦКА, котрі він відстоював на противагу новим кодифікаціям. Вчений представляв 

Чехословацький проект цивільного кодексу в якості свідомої традиції і в той же 

час прогресивної кодифікації в дусі нового соціально-політичного розвитку. До 

«вічних цінностей права», на думку Е. Свободи, належали «ідея справедливості, 

ідея суспільства завдяки загальному обмеженню свободи та рівності перед 

законом». До цих трьох головних ідей підходила доповнена і завершена ідея 

«гармонії законодавства», яка була сформована Е. Свободою у § 7. Доповнюючи 

постулати І. Канта та Ф. Цайллера, Е. Свобода підтримував ідеї відомого 

австрійського вченого О. Шпенглера, які враховували правові концепції, що стали 

основою тогочасного цивільного права [318, с. 234].  

Здатність укладати договори регулювалася у §§ 696-699 проекту 1937 р. Без 

особливих змін залишився § 866 ЦКА, який був відображений у § 700 проекту: 

«Хто видає себе оманливим способом за здатного укладати договори і тим самим 
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вводить в оману іншу сторону, котрій важко буде визначити дійсний стан справ, 

той зобов’язаний відшкодувати шкоду» [318, c. 246]. Норми про розірвання 

договорів містилися в §§ 690-693, 695 проекту, базувалися на §§ 862-864 ЦКА. Ці 

положення значною мірою запозичувалися, окрім ЦКА, також і з Торгівельного 

кодексу Австрії. Зокрема, § 694 наближений до § 863 ч. 2 ЦКА щодо врахування 

правових звичаїв. 

§ 709 проекту 1937 р. відповідав § 878 ЦКА та запозичував щось із §§ 306, 

308 ЦКА. Договори, які припинялись через «добрі звичаї», згідно § 710 

визнавались недійсними, в той час як Новела 1916 р. використовувала поняття 

«анульованими». Таким чином комісія вказала, що «поняття недійсності договору 

покриває різні недоліки, але його зміст повинен з'ясовуватись через ретельне 

дослідження положень, через які і спричинена ця недійсність» [278, c. 172; 194, с. 

572; 195, с. 618]. Приклади, які містить ЦКА стосовно недійсності договорів, 

проект залишив поза увагою через «вражаючу асиметрію», яка суперечила 

вимогам юридичної техніки [278, c. 176].  

Також проект 1937 р. запозичував норму про помилку (§ 701) з ЦКА (§ 871), 

проте встановлював суворі умови. В § 702 поряд із погрозами було додано і 

«обман» (підступний обман) [318, c. 247]. Норма про інтерпретацію § 757: «При 

інтерпретації договорів слід дослідити наміри сторін, а не зосереджуватись на 

дослівному тексті. При виникненні сумнівів договір слід розуміти так, як того 

вимагає форма добросовісних відносин», походила з §§ 914, 133, 157 ЦКА. Також 

запозичувалися положення про договори на користь третіх осіб. 

Особливий інтерес становили §§ 760, 763 та 764 проекту: «Якщо одна із 

сторін або зовсім не виконує зобов'язання, або не у визначений час, не у 

визначеному місці, чи не у визначений спосіб, як це було обумовлено, тоді інша 

сторона може вимагати виконання зобов’язань, або відшкодування збитків, яких 

вона зазнала через те, що боржник не діяв належним чином» [318, c. 248]. В § 763 

вказується: «Якщо виконанню перешкоджає якась обставина, за яку несе 

відповідальність боржник, то інша сторона може вимагати відшкодування 

збитків, або анулювання договору. При частковому виконанні умов договір може 



    

     
      

186 

скасувати й інша сторона, якщо природа справи чи успішність виконання 

завдання дають зрозуміти, що часткове виконання не становить для нього 

інтересу».  

Розірвання договору не зачіпало права на компенсацію. Вже сплачені гроші 

в такий спосіб поверталися чи відшкодовуються таким чином, що жодна частина 

збитку не приносила прибутку іншому (§ 764). Новизною у порівнянні зі старим 

австрійським правом було право відхилення договору, що давало зрозуміти, що 

відхилення вимог не повинно позначитись на поверненні збитків. Новими, на 

противагу Новелам, також були деякі зауваження до § 764 - обов'язок повернення 

збитків принципово передбачав вину.  

Положення ЦКА про передачу боргових зобов’язань (§ 1392) у дещо 

модифікованій формі містилися у § 1233 проекту 1937 р. Цедент відповідав за 

зобов’язання перед правонаступником (цесіонаром), а також за «рентабельність» 

зобов’язання як головного моменту відступництва [278, c. 344]. 

Проект 1937 р. перейняв в загальному положення ЦКА про купівлю-

продаж, особливо загальні правові гарантії (§ 765). Новим було положення § 772 

щодо можливості «відповідальності продавця за недоліки проданої речі, які 

виявились у відповідний часовий проміжок». Задля дійсності домовленості була 

обов'язкова письмова подача довіреності. Термін правової гарантії для рухомого 

майна, тобто період шести місяців після передачі, не продовжився, а навпаки 

дещо скоротився. Тому що відповідно до § 910 власник цього рухомого майна міг 

«протягом належного терміну і в належний спосіб, що відповідає порядному 

економічному управлінню» його дослідити і якщо виявилися певні недоліки, 

повинен був повідомити продавця без «не потрібної відстрочки». Якщо він це 

упустив, то втрачав правові гарантії стосовно недоліків проданої речі, які він до 

того побачив, чи міг побачити. На думку Субкомітету, це розширення обов'язку 

проявляти обачність «буде мати для значної маси населення виховну дію». 

Стосовно дарування позитивно вирішувались суперечливі питання в залежності 

від наявності нотаріально завіреного договору (§ 791) [318, c. 250].  
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Опрацювання Розділу 22 ЦКА про договір про передачу повноважень 

широко аналізувався в юридичній літературі. В проекті 1931 р. не згадувалось про 

такі договори, натомість містилися норми про договір про «виконання 

повинності», а сторони, які укладали договір не називалися довірителем та 

уповноваженим, а «замовником» та «виконавцем» [278, с. 226]. Положення про 

міжособистісні стосунки двох сторін договору Комісія розділяла на положення 

про повноваження та представництво. Зміни містились у §§ 850-851 проекту 1937 

р. та були описані у Мотиваційному звіті: «Поняття договору визначається таким 

чином, що йому з одного боку відповідають договори про виконання повинності 

(діло), а з іншого боку договори про виконання іншої діяльності, аж допоки у двох 

випадках не йдеться про той самий договір, спрямований на різні положення». 

Тому було усунуто § 1004 ЦКА про винагороду, зокрема, при виконанні чужих 

справ можна було погодити питання щодо винагороди, яка передбачалася тільки 

тоді, коли це відповідало практиці чи професії довіреного. Результат був таким: 

«Договір про виконання справи, як правило, підпадає під Розділ 30, незалежно від 

того здійснюється винагорода, чи ні». Але § 850 давав можливість підпорядкувати 

даний договір іншим положенням проекту кодексу, а особливо положенням 

Розділів 34, 35 та частково 36 [318, с. 252].  

«Надані повноваження – відповідно до § 864 проекту 1937 р. - могли 

втілюватись таким чином, що довіреність може бути надана письмово, або в іншій 

формі, в якій можна давати пояснення. Якщо той, кого наділяють 

повноваженнями приймає надані повноваження, тоді постає договір про надання 

повноважень. Уповноважений зобов’язується виконувати те, для чого він був 

уповноважений, як правило, він є зобов’язаним діяти відповідно до норм про 

доручення». Правові наслідки повноважень таким чином описані у § 868: «За 

змістом повноважень уповноважений може здобувати права для довіреної особи і 

накладати зобов’язання. Якщо у межах його довіреності він укладає договір з 

третьою особою, тоді збільшуються права та обов'язки довіреної особи і третьої 

особи, але не уповноваженого. При виконанні обов'язків надані уповноваженій 

особі вказівки, які не є явними у довіреності, не переходять на третю особу».  
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Е. Свобода описує запозичення норм ЦКА так: «Новий проект різко 

розрізняє поняття доручення та довіреність, але не розкриває того, що ці поняття є 

недостатніми. У § 864 говориться, що для початку існує декларація про наміри 

укладання довіреності, потім відбувається прийняття довіреності, а в результаті 

постає договір про надання довіреності. При абстрактному огляді різниця між 

поняттями довіреність та доручення залишається майже непомітною». Потрібно 

зазначити, що мета нових положень не полягала у виключенні положень ЦКА 

[318, с. 253]. 

Лише трохи зміненими були положення про керування справами без 

доручення та була збережена форма вимоги через «rem versio»: «Коли була 

відсутня мета виконувати чужі справи, майно приймалось на користь іншого, 

тому власник цього майна може вимагати повернення тієї ціни […] Хто 

витрачається задля іншого, який сам зобов’язаний це зробити, має право вимагати 

відшкодування» (§§ 886-887 проекту 1937 р.) [232, c, 539; 318, с. 254]. Не 

використовувався ЦКА у нормах про збагачення [278, с. 362]. 

Словосполучення «Договір оренди» було змінено на «Прокат та оренда», 

тому що воно не мало аналогів в чеській мові [278, c. 250]. У всьому іншому 

проект 1937 р. перейняв положення ЦКА з деякими змінами, в той час як право на 

захист оренди в повоєнний час було врегульованим окремо [244, c. 539]. У 

відповідності до § 137 Новели 1916 р. до § 1098 ЦКА у § 951 було знято заборону 

суборенди, окрім випадків, коли «це не приводить до негативних наслідків для 

орендодавця чи не заборонено договором». Відхиленням від оригіналу було те, 

що орендна плата за нерухоме майно відповідала дійсному становищу. Зниження 

орендної плати відбувалося не лише при однорічній оренді, як це передбачалося 

ЦКА, але й при оренді терміном до шести років. Найбільше орендар був 

захищений при купівлі землі, коли право на оренду було внесено до публічних 

книг. В іншому випадку договір розривався, при чому у найближчий термін, що 

було новизною. Поправка до § 1116 вказувала, що після смерті орендаря договір 

про оренду залишався чинним. Наголошувалось на тому, що спадкоємці, в тому 

числі й члени сім'ї орендаря теж зазначалися у договорі (§§ 978, 979). Цей договір 
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на відміну від австрійського права міг бути розірваним лише з боку орендодавця і 

тільки з вагомих причин [318, c. 251]. Також право на захист оренди у 

післявоєнний час було врегульовано окремо.  

Аналізуючи архівні справи, проте періоду ще до внесення змін до ЦКА, ми 

знайшли підтвердження вказаної тези. Зокрема, Повітовий суд у м. Львові 

прийняв до розгляду позов від 24.06.1901 р. у справі про припинення оренди 

земельних ділянок №№3299, 3300, 3301 у с. Запитів новим власником 

Й. Гарасимівим (позивач) [31, арк. 32]. Відповідач В. Наремба взяв у М. Тріски в 

оренду спірні ділянки на десять років (на момент спору користувався ними вже 

чотири роки), з наміром їх купити (сам відповідач стверджував, що купив у        

М. Тріски ці ділянки, підтвердженням був тимчасовий не інтабульований договір, 

оскільки на той час ці ділянки ще не були відокремлені М. Трісці у власність). 

Але після розподілу М. Тріска продав їх Й. Гарасиміву на підставі письмово 

укладеного та інтабульованого договору. Керуючись § 440 та § 1120 ЦКА суд 

вирішив – право власності на спірні ділянки залишити за позивачем                      

Й. Гарасимівим. Відповідач В. Наремба зобов’язувався уступити позивачеві 

згадані ділянки до 15.04.1902 р. [31, арк. 34-36]. 

Норми про видавничий договір виключалися, оскільки договір регулювався 

Законом від 11.04.1923 р. (Sammlung der Gesetze № 106/1923). Проект 1924 р. 

містив норми про договір з маклером (§§ 1130-1135).  

Розділ про деліктне право вміщував норми про відшкодування збитків. 

«Збитки - § 1121 проекту 1937 р. - за які хтось несе відповідальність постають або 

з його поведінки, яку можна розцінювати як вину, або без вини» [318, с. 255]. Для 

збитків, які були спричинені ненавмисно за § 1132 проекту (§ 1311 ЦКА) була 

введена відповідальність: «Якщо збитки були спричинені випадково, то 

відшкодувати їх зобов’язаний той, хто повинен був попередити скоєне, 

постраждалий, або ж той, хто випадково став винуватцем». Новими були також 

положення про відповідальність у випадку оборони чи в надзвичайній ситуації (§§ 

1133-1138 проекту 1937 р.). § 1140 проекту відповідає § 1310 ЦКА: «Також від 

душевнохворих, неврівноважених, неповнолітніх та тимчасово-неадекватних осіб 
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може вимагатись повне або часткове відшкодування, якщо особа не оборонялась, 

чи обережно ставилась до майнового стану постраждалого» [318, с. 256]. 

Ще однією особливістю проекту цивільного кодексу стало врегулювання 

правового становища помічників. Зовсім новим був § 1146: «Підприємець 

відповідає за шкоду вчинену робітником на довіреній йому посаді». За § 1150 

«Якщо якусь шкоду спричинить тварина, то несе відповідальність той, хто до 

цього спонукає, чи той хто відповідав за цю тварину або охороняв її» [257, c. 54]. 

Проект 1931 р. передбачав відповідальність за небезпечних тварин [278, с. 323], 

коли власник знав, що вона небезпечна, або повинен був знати. Дана 

відповідальність була пом'якшена через критику Е. Свободи [278, с. 257].  

§ 1151 ЦКА вміщував одночасно два види договорів, які регулювали 

трудові відносини – договір на виконання робіт та договір про надання послуг, 

при цьому норми про договір підряду ІІІ Новелою врегульовувалися в інший 

спосіб [278, c. 275]. При розробці проекту цивільного кодексу констатували, що 

вказані договори були різними правовими категоріями, котрі вимагали окремого 

врегулювання. Проект 1931 р. уперше використав термін «договір про найм». На 

відміну від проекту 1924 р., проект 1937 р. вже виділяв термін «трудовий 

договір». Враховувалися також чехословацькі новели 1921 р. (№ 155 та № 497 

Sammlung der Gesetze), які переймали норми про трудові договори з австрійського 

права, можливість кодифікації трудового права відхилялася, оскільки воно 

розглядалося як частина адміністративного права. 

Метою кодифікаційної роботи [193, с. 484] було не створення нового 

кодексу, а «осучаснити, внести поправки і продовжити роботу, яка почалась у 

1919 році законом про шлюб», мова йшла про роботу, в основі котрої лежав ЦКА 

в редакції 1914-196 рр. Е. Вайс коментував так: «Ми хочемо взяти за основу 

загальний кодекс, але покращити його чи пристосувати до суспільних відносин. 

Крім того хочемо внести ряд інституцій, яких до того бракувало, як наприклад, 

батьківський наділ із доходів із земельної ділянки. Також ми хочемо покращити 

кодекс структурно, а саме опрацювати старі положення Цивільного кодексу в 

міру того, наскільки вони сьогодні дійсні. Іншими словами ми хочемо в 
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цивільному праві тримати зв'язок з минулим, але водночас хочемо кодекс, який би 

вже постав не з 1811 р., а з 1936 р., 1938 р. Комісія докладає зусиль щодо 

дотримання всіх естетичних вимог, усуваючи старі тексти, які суперечать нашому 

часу та мають чимало відхилень в планах». В загальному, на думку Комісії, 

йшлося лише про «продовження, розвиток і виправлення статей проекту, які 

певною мірою означають стрибок у темряву» [278, с. 14].  

Та все ж Комісія не змогла «замінити існуючу систему на іншу» [278, с. 15]. 

Якщо б це було зроблено, то слід було б створювати новий кодекс і це було б 

«очевидним відхиленням» від завдання [278, с. 19]. Крім того Мотиваційний звіт 

вказував, що міністерства і зацікавлені організації вимагали незначних змін [278, 

с. 16], тобто не бажали змін, «які б глибоко втручалися в життя цілих та окремих 

класів». В загальному критики були більш консервативними ніж сама законодавча 

Комісія. Мотиваційний звіт дивує ще більше, якщо взяти до уваги, що «проведена 

перевірка книги після 60 років роботи в 120 річній абсолютистській 

бюрократичній державі завершена, а кодекс більшою мірою є транскрипцією 

норм давнього часу і його суспільства». Можливо «йдеться про квієтизм, про 

певне бажання стабільності […] Але більше напрошується переконання, що сама 

будова є надійною, що суть права мало змінилась протягом часу. Хоча 

безсумнівно, що під іменем редакцій статей вже є протиріччя між правовим 

порядком минулого і соціальним життям теперішнього, які особливо 

перетинаються у судочинстві» [318, с. 258].  

Загальний висновок Е. Свободи, який був співавтором кінцевої версії 

проекту цивільного кодексу, є правильним і сьогодні: «В найголовніших 

регулюваннях стало явним старання гармонійно поєднати кодекс і колишнє 

право, але таким чином, щоб воно відповідало вимогам теперішнього та 

майбутнього. Насправді немає жодного параграфу, який би не зазнав змін. І все ж 

таки в кодексі витає той же дух, що формував старий кодекс, що дивиться у 

майбутнє та обґрунтовує повноту права через критичне мислення, якого І. Кант 

вимагав від своїх учнів, і що повинне перешкодити нам стати гіпсовим відбитком 

минулого і його вчень, щоб ми могли оправити раніше створені роботи великих 
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майстрів у теперішню і майбутню форму, дотримуючись поглядів народу і закону. 

Всі великі основні терміни нашого права, що відхиляються від норм римського 

права, виникли через те, що Ф. Цайллер застосував кантівську філософію і 

сформував її для використання. В цьому таємниця життєвої сили цього кодексу, 

яка завдячує співпраці двох великих синів німецького півдня та півночі, 

найвеличніших німецьких філософів, практиків та теоретиків юриспруденції 

старої Австрії» [318, с. 259]. 

Проект 1937 р. представляв собою самостійний успіх чехословацької 

юриспруденції післявоєнного періоду та створений в дусі 30-тих років ХХ ст. 

Одночасно розглядався як подальший розвиток ЦКА, вплив якого - якщо б він був 

би введений в дію, поширився б на Східну Європи - був би підсилений та 

укріплений [317, с. 1183]. 

Вже згадувалося, що чехословацький законодавець перейняв всі цивільно-

правові норми Австро-Угорської імперії (Gesetz. Nr. 11/1918 Slg. vom 28.10.1918), 

внаслідок чого в державі виник правовий дуалізм [78, с. 405]. У сфері цивільного 

права законодавець пішов у двох напрямках: перший полягав у частковому 

зміненні усіх цивільно-правових норм, а другий - в уніфікації та кодифікації 

діючого в Чехії, Словаччині та Карпатській Україні права [318, c. 260-261]. Попри 

складну економічну та соціальну ситуацію вчені та громадські діячі дійшли 

висновку необхідності створення нового цивільного кодексу. Проте вже на етапі 

організації очевидним стало небажання правлячих партій здійснювати значні 

кодифікаційні роботи через страх поширення радикальних настроїв. Тому, ідеї 

кодифікації втілювалися доволі повільно без значних реформ.  

Після закінчення ІІ Світової війни у Чехословаччині надалі діяв ЦКА, але 

правовий порядок почав помітно змінюватися. Розбудова держави та початки 

економічного розвитку значно змінили структуру цивільно-правових відносин. У 

1946 р. члени комуністичної партії після перемоги на виборах висловили вимогу 

розробки нової Конституції Чехословаччини. У 1948 р. комуністичної партія 

захопила владу та вимагала змін законодавства. Тому, 25.10.1950 р. прийнято 

було Цивільний кодекс, котрий вступав в дію з 01.01.1951 р.  
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Невдача в справі кодифікації та уніфікації права призвела до розвитку науки 

права. Для прикладу, «Підручник з цивільного права» Р. Маєра (Т. І-ІІ 1922-1923 

рр.), «Загальна цивільна книга законів» Е. Вайса (1925 р.) [170, с. 184], «Збірка 

рішень Вищого суду в цивільних справах» 1924 р. П. Ганса та П. Кафки [c. 276-

278], «Коментар до Чехословацького загального Цивільного кодексу і діючого в 

Словаччині та Карпатській Україні цивільного права» (Т. І-VI, 1935-1937 рр.)     

Ф. Ройцера та Я. Седлачека та ін. [318, с. 276-278]. Більше того, в австрійських 

юридичних виданнях часто досліджували правову систему Чехословаччини та 

оприлюднювали рішення вищих судів.  

 

4.3. Загальна характеристика рецепції Цивільного кодексу Австрії 1811 

року на території Румунії  

 

Унаслідок об’єднання князівств Молдови та Валахії у 1859-1861 рр. за 

правління принца Александра Йоана Кузи було сформоване Князівство Румунія, 

яке у 1881 р. стало Королівством [75, c. 212–213]. На створення цієї держави 

значно вплинули країни Заходу, зокрема Франція та Велика Британія, під 

протекторатом котрих з 1856 р., за Паризьким мирним договором, перебували 

Молдова та Валахія. Румунія стала самостійною державою лише у 1877-1878 рр. 

Така переорієнтація політичних інтересів виявилася причиною суттєвого впливу 

французької цивільно-правової традиції на законотворчий процес новоствореної 

держави [125, с 135]. Тому, взірцем для створення румунського цивільного 

кодексу 1864 р. став не ЦКА, а Цивільний кодекс Франції. Особливу 

зацікавленість викликає те, що відхиленим був також кодекс Молдавського 

королівства «Scarlata Calimacha», який діяв упродовж 1817-1865 рр.  

Грецький професор Тріандафилопоулос в своїй праці «Sur les sources du 

code Callimaque» («Про джерела кодексу Калімаха») стверджував, що він був 

копією ЦКА. Грецький професор К. А. Мантцуфас висловив думку, що автори 

«Кодексу Калімаха» не тільки використовували ЦКА та інші австрійські закони як 

взірець для власних законів, але й в багатьох випадках дослівно запозичували 
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положення з Коментаря до ЦКА авторства Ф. Цайллера. Зокрема, це було 

заслугою найавторитетнішого професора права в Молдавії, учня Ф. Цайллера,    

К. Флехтенмахера. Особливе значення цього Кодексу підтвердили науковці 

Оксфордського університету, оскільки принц Калімах перед прийняттям Кодексу 

розіслав примірники проекту багатьом європейським вченим з метою отримання 

їхніх рецензій [161, c. 14].  

На території Валахії діяв Карагайський законник (Legiuirea Caragea; 

Legiuirea Caradja), який також зазнав впливу ЦКА [237, с. 151–152; 354, с. 189-

190]. Під час свого правління Іоанн Георге Караджа у 1815 р. доручив Анатасію 

Христополю та Нестору Крайовеску кодифікувати право Валахії. Законник 

вступив в дію 1 вересня 1818 р. [186, с. 313]. Він вміщував норми цивільного, 

кримінального та процесуального права, тому для Валахії до 1865 р. він був 

дійсно першим та загальним кодексом права.  

Як вже зазначалось, перший румунський переклад ЦКА з'явився ще в 1812 

р. під назвою «Cartea legilor pravililor de obşte părgăreşti pentru toate ţările 

moştenitoare nemţăşti a Monarhiei austriceşt» в Чернівцях. Наступний переклад 

ЦКА був виданий в 1856-1860 рр., який здійснили Іон Будай-Деляну та Тома 

Молдован. 

За порадою Андронаке Донічі господар Молдови, Скарлат Калімах, в 1813 

р. створив комісію, яка займалася розробкою нового законодавства. До її складу 

входили: К. Флехтенмахер; молдавський юрист Георгій Асачі та грецький вчений 

Ананіс Кусанос та інші юристи [308, с. 91-92]. Протягом чотирьох років роботи 

Комісія в Яссах розробляла новий Цивільний кодекс, який отримав назву «Кодекс 

Калімаха». За словами Емануїла Турчинські, на чотири п'ятих кодекс був схожий 

на ЦКА, джерелами також були Коментар Ф. Цайллера до ЦКА, АЦК 1797 р. та 

Довідник для суддів, адвокатів та судових посадових осіб (1801 р.) Йоганна 

Міхеля фон Ціммерля, також джерела візантійського права, Довідник Донікіса та 

Цивільний кодекс Франції. Вплив австрійського права пояснюється й тим, що 

воно було схоже з візантійським, а популярний в той час Цивільний кодекс 

Франції суперечив би і візантійському, і старому молдавському праву. Тобто, 



    

     
      

195 

автори кодексу прагнули об’єднати місцеве право, яке базувалося на звичаєвому 

праві, з візантійським правом, використовуючи при цьому як взірець ЦКА.  

«Кодекс Калімаха» був надрукований частинами грецькою мовою під 

назвою «Condica ţivilă sau politicească a Principatului Moldovei» («Цивільний чи 

політичний кодекс Молдавського князівства»). На думку деяких науковців, це 

було спричинено тим, що, по-перше, судді та вищі чиновники в країні володіли 

грецькою мовою; по-друге, Кодекс можна було доступніше представити на 

європейському просторі [308, с. 99]. Перші дві частини були надруковані в 1816 р. 

в Ясах, а третя частина – через рік [186, с. 314].  

Кодекс був оприлюднений законом від 1 липня 1817 р. Вказувалося, що 

Кодекс повинен вступити в дію через три місяці з моменту його опублікування. В 

1833 р. був опублікований румунський переклад Кодексу. З цією метою була 

створена відповідна комісія 24 березня 1833 р. зі складу Молдовських народних 

зборів. Згодом була створена нова комісія, до складу якої входили Петраче Асачі, 

Дамашін Бойінка та Крістіан Флехтенмачер. 5 грудня 1833 р. Костаче Стурза 

представив цивільний кодекс, надрукований на румунській мові. Варто 

відзначити, що це не був звичайний переклад, до нього були внесені певні 

корективи [186, c. 315]. Проте, після опублікування Кодексу на румунську мову 

адвокат Дамашін Бойінка 23 вересня 1835 р. заявив, що «У швидкому друку 

допущено деякі помилки, що можуть призвести до неправильного застосування 

закону». Цей лист автор запропонував опублікувати та прикріпити до Кодексу. 

Цю пропозицію було доведено до відома Господаря і 30 грудня 1833 р., розіслано 

всім судам, відповідно, його було додано до примірників Кодексу [308, с. 100-

101]. 

Бажання кодифікувати право мав ще батько князя Скарлата Калімаха 

Александру Калімахі (правитель Молдови упродовж 1795-1799 рр.). На початку 

видання був розміщений лист подяки правителя своєму батькові [308, с. 103]. 

Зберігши феодальні риси, «Кодекс Калімаха» містив буржуазні правові 

норми, які відображали початок розпаду феодальної системи і зародження в 
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Молдові відносин, які базувалися на приватній власності і капіталі. «Кодекс 

Калімаха» та Карагайський законник застосовувалися до 1 грудня 1865 р.  

2032 статті «Кодексу Калімаха» були розділені на три частини, яким 

передував вступ із 24 статей. Він знаменував утвердження природного закону, 

відповідно до якого «кожна людина має природні права», і, хоча, в ньому 

містилися норми про рабство, господар все ж не мав права розпоряджатися 

життям раба. У «Кодексі Калімаха» встановлювалася правоздатність особи, якої 

були позбавлені діти, жінки та раби. В ньому були закладені основи поняття 

юридичної особи, чітко визначений статус об’єднань та регламентовано їх 

діяльність. Таким чином, статус юридичної особи отримали «товариства купців», 

гільдії ремісників, монастирі і церкви [183, с. 103].  

Ще однією важливою особливістю «Кодексу Калімаха» була повага до 

індивідуальної власності. Кодекс закріплював індивідуальне право власності, яке 

сприяло перемозі приватної власності та дезінтеграції архаїчних форм 

господарства, які ще можна було віднайти в сільських районах. 

«Кодекс Калімаха» закріплював цивільну відповідальність за вину, без 

поділу на умисел та необережність, але також існували винятки, зокрема, у 

випадку завдання шкоди божевільними чи малолітніми відповідальність несли 

особи, які про них піклувалися. Найважливішим був договір купівлі-продажу. 

Письмова форма договору передбачувалася при купівлі-продажу будинків та 

рабів, проте не було випадків продажу рабів [186, c. 318-319].  

З 1 травня 1853 р. дію ЦКА було поширено на Угорщину, Хорватію, 

Славонію і Тімошоарський Банат, а 1 вересня 1853 р. також на Трансільванію. 

Тімошоарський Банат і Трансільванія були у 1860 та 1866-1867 рр., відповідно, 

перед австро-угорською угодою у 1867 р., приєднані до Угорщини, яка з 1860 р. 

відновила в власне законодавство, про що вже зазначалося. 

Румунська версія нового видання ЦКА з'явилася між 1856 р. і 1860 р. 

Цілком імовірно, що один із перекладачів був Євдоксіус фон Хормузакі. 

Оскільки, Міністр юстиції Шмерлінг в 1850 р. включив його до складу комісії, яка 

повинна була розробити юридичний словник на румунській мові.  
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Після приєднання Буковини до Румунії у 1918-1919 рр., в 1921 р. з'явився 

переклад ЦКА Іоана Кор'єску, президента Апеляційного суду Галичини, та 

адвоката К. Чісселіта. У 1924-1925 рр. Стефан Ладай переклав ЦКА з угорської 

мови, авторства Іоана Поппа, судді Апеляційного суду Клаузенбурга, на 

румунську мову. Востаннє румунською мовою ЦКА був перекладений у 1937 р. 

Аврелієм Тарнавсхі, Октавіаном П'єнеску та Антонієм Ілієсу, а також професором 

Д. Алексіану.  

Як відзначає Ю. Цуп, уніфікація юридичної термінології, яка відбулася у 

перекладі ЦКА 1937 р., означала, що румунська юриспруденція розвивалася та 

стала одним із елементів уніфікації румунського законодавства.  

Хоч в міжвоєнний період Буковина належала Румунії, проте австрійські 

закони, в т. ч. ЦКА, й надалі частково продовжували діяти до 1938 р. На підставі 

Закону №3406 від 1 жовтня 1938 р. тодішнє законодавство Королівства Румунії 

поширювалося на територію Буковини тим самим скасувавши австрійське 

законодавство. Після 126 років функціонування на території Буковини, ЦКА 

припинив тут діяти з 15 жовтня 1938 р. [368, с. 243].  

Після приходу до влади А. Й. Кузи, першого правителя об'єднаної Румунії, 

відразу розпочався процес підготовки нового цивільного законодавства Молдови і 

Валахії. А. Й. Куза прагнув економічного розвитку держави за капіталістичною 

моделлю, тому розумів необхідність модернізації та уніфікації правової системи. 

Напередодні ухвалення Румунського цивільного кодексу, до «Кодексу Калімаха» 

й Карагайського законника були внесені зміни.  

Після проголошення Румунії Князівством, для підготовки нового 

Цивільного кодексу А. Й. Куза у липні 1862 р. створив т. зв. Фокшанську 

генеральну комісію, яка складалася з представників Верховного суду та провідних 

румунських юристів. Над проектом вона працювала до 1864 р. Цивільний кодекс 

було ухвалено 26 листопада 1864 р. На час публікації в місцевій пресі він мав 

назву «Цивільний кодекс Александру Йоана», проте після зречення А. Й. Кузою 

престолу у 1866 р. він був перевиданий як Румунський цивільний кодекс. 

Остаточно Кодекс вступив у дію з 1 грудня 1865 р., після публікації у квітні того 
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ж року його другого видання – виправленого та доповненого. Адже у першому, 

через поспіх публікації, виявилася низка юридичних неузгодженостей і помилок 

[184, с. 5-18].  

Джерелами кодексу були Цивільний кодекс Франції 1804 р., проект 

Італійського цивільного кодексу та Бельгійського закону про іпотеку 1850 р., 

румунське звичаєве право [184, с. 18–24]. Румунський цивільний кодекс 1864 р. 

складався зі 1914 статей. За структурою поділявся на: Преамбула (ст. 1–5); Книга 

І «Про осіб» (ст. 6-460); Книга ІІ «Про рухоме майно та нерухомість» (ст. 461-

643); Книга ІІІ «Про різні способи набуття власності» (ст. 644-1914) [125, с. 142]. 

Варто відзначити, що за структурою цей Кодекс був схожий з ЦКА. 

Після введення в дію Румунського цивільного кодексу 1864 р. місцеві 

правники одразу визначили низку пропозицій, спрямованих на перегляд деяких 

його статей. Проте до початку ХХ ст. до нього було внесено лише незначні зміни. 

Розвиток соціально-економічних відносин держави спричинив прийняття 

багатьох спеціальних законів, котрі врегульовували нові правовідносини та 

доповнювали Румунський цивільний кодекс. Нагадаємо, що схожою була 

ситуація і в австрійському цивільному законодавстві.  

Конституція Румунії 1923 р. відображала специфіку держави в умовах 

міжвоєнного періоду, тобто встановлення авторитарного режиму. Зміна 

політичної ситуації сприяла прагненням влади створити цілісну національну 

державу, що суттєво впливала би на всі сфери життя суспільства [125, с. 147]. До 

Румунського цивільного кодексу були внесені зміни в зобов’язальному праві, за 

якими держава отримала змогу керувати відносинами між кредиторами й 

дебіторами з метою підтримання інтересів буржуазії та землевласників. 

До складу Румунії упродовж міжвоєнного періоду входили українські 

етнічні землі Північної Буковини та Бессарабії, які до того належали двом 

державам – Австро-Угорській та Російській імперіям відповідно, що сформувало 

й цивільно-правові традиції на даних територіях. Порядок включення даних 

земель до складу Румунії мав свою специфіку [125, с. 154].  



    

     
      

199 

Приналежність Буковини остаточно визначили Сен-Жерменський мирний 

договір від 10 грудня 1919 р. з Австрією та Тріанонський мирний договір від 4 

червня 1920 р. з Угорщиною (відповідно до положень ст. 27 за Румунією 

закріплено території Трансільванії та Буковини). Дослідник І. Торончук зазначив, 

що остаточне визнання та закріплення Буковини за Румунією відбулося лише 26 

січня 1928 р., після підписання румунсько-польської прикордонної конвенції, 

закріпивши румунське панування на території всієї Буковини. Румунія після 

військової анексії Буковини розпочала дії для узаконення своєї влади у краю. 

Щодо Бессарабії, то її землі до 1918 р. належали Російській імперії [277, с. 25–31]. 

Після окупації румунськими військами Бессарабії влада створила на теренах краю 

свою військову та цивільну адміністрацію і ввела військовий стан [124, c. 21–22, 

29–30].  

Як відзначає М. Сирко, влада Румунії після окупації Буковини почала діяти 

у напрямі уніфікації законодавства та органів державної влади. Зокрема у 1919–

1924 рр. було здійснено низку реформ, у тому числі судову реформу.  

В юридичній практиці на теренах Буковини австрійське цивільне 

законодавство продовжувало застосовуватись після їх захоплення Румунією. Це 

було частково пов’язано з тим, що значна кількість адвокатів були українцями, 

євреями, німцями, а після анексії Буковини Румунією перебували в опозиції до 

державної влади. Зокрема, не бажали користуватися в судочинстві румунською 

мовою та користуватися вже власним румунським цивільним законодавством. «З 

метою консолідації адвокатського корпусу та подолання таких «негативних 

проявів» у діяльності адвокатури Румунії в цілому та особливо на Буковині у 

травні 1921 р. у Бухаресті відбувся перший конгрес адвокатів об’єднаної Румунії 

із завданням створення єдиного законодавства, яке регламентувало би діяльність 

адвокатури всієї держави, – констатує І. Торончук. На даному конгресі 8 травня 

1921 р. було ухвалено законопроект про уніфікацію законодавства про 

адвокатську діяльність. [...] Даний конгрес не влаштовував адвокатів Буковини, 

які далі продовжували користуватись австрійським законодавством, не визнаючи 

загальнорумунське право» [138, c. 12]. Як наслідок, через ситуацію з адвокатурою 
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на теренах Буковини у 1921 р. було прийнято Закон «Про адвокатуру» (складався 

з трьох статей) з метою уніфікації діяльності адвокатури на всіх теренах Румунії.  

Наприкінці 30-х років на теренах т. зв. Старої Румунії та Бессарабії діяли 

однакові цивільно-правові норми. Натомість у Трансільванії вони дещо 

відрізнялися аж до ІІ Світової війни. Тому, призначена Міністерством юстиції 

Румунії спеціальна комісія мала розробити проект нового Цивільного кодексу. 

Проте, цьому процесу перешкоджали різні обставини. Паралельно в Румунії 

проходила поступова уніфікація цивільного законодавства у міжвоєнний період. 

Передбачалося, що проект Цивільного кодексу Кароля ІІ мав вступити у дію 1 

січня 1941 р.  

Як уже зазначалось, у міжвоєнний період системної реформи Румунського 

цивільного кодексу 1864 р. не було здійснено. Натомість державна влада 

реагувала на різноманітні поточні виклики у цивільно-правовій сфері шляхом 

внесення змін до діючих законів та прийняттям нових законів [286, с. 45–49]. 

Схожою була ситуація й в інших державах Центрально-Східної Європи, до складу 

яких також входили західноукраїнські землі.  

Підсумовуючи, відзначимо, що фактично до кінця 1930-х років у Румунії 

так і не було остаточно уніфіковано законодавство. Зокрема, І. Торончук на 

прикладі роботи апеляційної палати зазначає, що вона мала застосовувати різне 

законодавство, яке діяло у різних жудецах: для Буковини – австрійське до 

уніфікації 1938 р., для Бессарабії – російське законодавство до уніфікації 1928 р. 

[137, c. 426].  
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Висновки до розділу 4 

Австрійське право мало великий вплив на розвиток і формування права 

Другої Речі Посполитої. Адже, ЦКА був невід'ємним елементом правової 

культури і використовувався декількома поколіннями правників. ЦКА був 

джерелом права на західноукраїнський та польських землях у складі Австрійської 

та Австро-Угорської імперії, а пізніше в міжвоєнний період діяв на території 

Галичини у складі Другої Речі Посполитої, де поступово був замінений 

уніфікованим правом.  

Час, протягом якого в 1918-1946 рр. на польських землях діяв ЦКА, 

водночас є історією нелегкого шляху Польської держави до уніфікації власного 

цивільного права. Застосування його положень, що тривало понад століття, 

вплинуло на розвиток польської цивільної традиції, до якої звернулись під час 

уніфікаційних та кодифікаційних робіт після ІІ Світової війни.  

Після отримання незалежності в 1918 р. Польща успадкувала складну 

мозаїку з п’яти правових систем цивільного права. Натомість норми, котрі 

суперечили польському державному праву втрачали силу з моменту включення 

даної території до складу польської держави. Уніфікація права була важливим 

елементом інтеграції поділених територій відроджуваної Польщі. Тому у 1919 р. 

Польський Сейм створив Кодифікаційну Комісію, перед якою було поставлене 

завдання уніфікації та кодифікації всього цивільного та кримінального права, як 

матеріального так і процесуального.  

Висока кваліфікація членів Кодифікаційної Комісії Другої Речі Посполитої 

допомогла уникнути небезпечних помилок – з однієї сторони бажання простої 

рецепції актів, котрі вже не відповідали умовам життя після І Світової війни, а з 

другої сторони допомогла уникнути сліпої рецепції нових віянь непристосованих 

до польських умов. Розроблені проекти Кодифікаційної Комісії завжди були 

оригінальними, успішними, творчою сентенцією діючого на польських землях 

права. Уніфікація та кодифікація права в Польщі розглядалася як стратегія для 

політичної та правової незалежності. Серед багатьох досягнень Кодифікаційної 

Комісії, важливим був Польський Зобов'язальний кодекс 1933 р., котрий скасував 
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відповідні положення ЦКА статтями ХХІІ та ХХІІІ вступних положень. ЦКА, в 

основному в редакції 1914-1916 рр., був джерелом норм про публічну обіцянку, 

право особи на відмову від договору найму, приписів про право особи на «на 

приватну грабіж» великої рогатої худоби, положеннях про трудовий договір, в 

загальних положеннях про гарантію, в нормах про вину і припинення 

зобов'язальних відносин, в нормах про розпорядчий договір та ін. 

Після проголошення незалежності у 1918 р. чехословацький законодавець 

перейняв всю правову систему Австро-Угорської монархії. Таким чином ЦКА в 

редакції 1914-1916 рр. вступив в дію на всій території Чехословаччини з 1920 р. 

Можна констатувати, що робота щодо внесення змін до ЦКА відбувалася дуже 

повільно. Паралельно йшов процес розробки власного цивільного кодексу, 

наслідком котрого були три проекти 1924, 1931 та 1937 рр. Проект цивільного 

кодексу Чехословаччини 1937 р. розглядався як подальший розвиток ЦКА. ЦКА в 

Чехословаччині фактично діяв до 1951 р., оскільки жоден з проектів не вступив в 

дію.  

Рецепція ЦКА відбулася також на території Молдови та Валахії. Зокрема, у 

Молдові в 1817 р. прийнятий був «Кодекс Калимаха», а у Валахії – Карагайський 

законник, які діяли 1865 р. «Кодекс Калімаха» та Карагайський Законник є 

юридичними пам’ятками початку ХІХ ст. Для їхнього створення були залучені 

кращі юристи, були здійснені зусилля щодо створення оригінальних текстів, які 

були адаптовані до соціально-економічної реальності двох румунських країв. 

Викладене нами демонструє, що законодавець прагнув врахувати тогочасні 

досягнення правової науки, реальність румунського суспільства та поєднає 

місцеве право і візантійське право, взявши за основу австрійське законодавство. 

Дані нормативні акти дали поштовх до розвитку законодавства та науки права.  
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота вирішує важливе і актуальне наукове й практичне 

завдання, суть якого полягає у дослідженні цивільно-правових відносин на 

західноукраїнських землях за ЦКА. Історико-правове дослідження зазначеної 

проблеми дало змогу дійти низки загальних висновків.  

1. Першим повноцінним цивільним кодексом на території Австрійської 

імперії став АЦК 1797 р., який було введено в дію на території Західної та Східної 

Галичини і Буковини з 1798 р. АЦК 1797 р. базувався на абстрактно зрозумілих 

припущеннях загальності прав та обов’язків, індивідуальної свободи та рівності. 

Тільки в невеликій кількості випадків був прив’язаний до суспільно-

господарських реалій монархії. В АЦК 1797 р. були відображені майже всі 

природно-правові концепції К. А. фон Мартіні, зокрема, ототожнення права з 

мораллю, положення про те, що природні права є непорушними і 

невідчужуваними, основні права людини, зокрема, право зберігати життя, 

набувати необхідні для життя речі, удосконалювати можливості тіла і душі, 

захищати себе, турбуватися про репутацію та суспільну думку, користуватися 

своїми речами на власний розсуд та ін. Також в АЦК 1797 р. було визначено 

загальну цивільну правоздатність, позастанову рівність осіб у приватному праві. 

В Третій Частині АЦК 1797 р. у 19 розділах вміщувалися норми зобов'язального 

права, як загальної, так і спеціальної дії, а також окремі норми про давність 

володіння, позовну давність, реституцію, тощо.  

2. Врахувавши досвід створення цілісної кодифікації цивільного права – 

АЦК 1797 р. – в 1811 році був прийнятий ЦКА, який вступив у дію в 1812 р. 

уніфікувавши приватне право на всій території Габсбурзької монархії. Протягом 

1801-1810 рр. відбувалися три читання проекту цивільного кодексу 

новоствореною Законодавчою комісією. Перше читання проекту відбувалося 

упродовж 21.12.1801-22.12.1806 рр., протокол котрого називався Головним. 

Протокол другого читання - Протокол перегляду - складався протягом 04.03.1807-



    

     
      

204 

14.01.1808 рр. Третє читання називалося «Суперревізія», яке відбувалося 

упродовж 13.11.1809-22.01.1810 рр. 

3. За своїм ідеологічним наповненням ЦКА значно випереджав настрої і 

правосвідомість правлячої верхівки та соціальні умови абсолютистської Австрії. 

Прогресивність ЦКА, його невідповідність загальному рівню розвитку культури 

перешкоджали впровадженню його положень у життя. ЦКА виник в період 

Освіченого абсолютизму в умовах станового устрою, феодальних привілеїв 

шляхти та підданства селян, проте в майбутньому міг без всяких перешкод 

функціонувати в інших суспільно-господарських та державницьких умовах. З 

погляду сучасної правотворчості ЦКА можна взяти за зразок рефракційної 

техніки редагування приписів. Ідеї ЦКА дали поштовх до детермінування 

формою об’єктивного права змісту основних прав громадянина, що було 

іманентною особливістю австрійського конституційного порядку з 1867 р. Ідея 

природних прав людини, виражена в приписах ЦКА, хоч і не була дублікатом 

конституційних норм з огляду на абсолютний устрій Габсбурзької держави, але 

становила засаду права, котра зобов’язувала державну владу до їх дотримання та 

охорони. Основною метою ЦКА було створення правового підґрунтя для 

розвитку буржуазних відносин, але він не зачіпав численні феодальні і станові 

права та привілеї. ЦКА вирізнявся високим рівнем законодавчої техніки. Містив 

прості, лаконічні та виразні формулювання, посилання на «здоровий глузд», 

загальні й абстрактні формули. 

4. В ЦКА визначення поняття «зобов’язання» відсутнє, однак його 

можна дати завдяки системному тлумаченню норм ЦКА. Зобов'язання - це 

приватноправове правовідношення, в якому одна особа мала право вимагати від 

іншої певної поведінки (дії або бездіяльності), яка мала майнове значення. Хоча в 

§ 859 ЦКА згадане визначення позначено поняттям «речово-особисті права». 

Відповідно до §§ 859-860 ЦКА підставами виникнення зобов’язань були договір 

(контракт), закон та заподіяна шкода. Цей перелік не був вичерпним, оскільки зі 

змісту інших норм ЦКА випливало, що такими підставами могли бути також 

односторонні акти чи інші події. ЦКА не поділявся на загальну та особливу 
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частину, а договори не групувалися за тим чи іншим критерієм, що відображало 

рівень розвитку тогочасної правової думки. В ЦКА договори розміщені таким 

чином: дарування (§§ 938-956), зберігання (§§ 957-970), позичка (§§ 971-982), 

позика (§§ 983-1001), доручення (§§ 1002-1044), міна (§§ 1045-1052), купівля-

продаж (§§ 1053-1089), найм (§§ 1090-1150), договори про надання послуг (§§ 

1151-1174), товариство (§§ 1175-1216), шлюбний договір (§§ 1217-1266), 

договори, що залежать від випадку (§§ 1267-1292) 

Зобов’язання, відповідно до ЦКА припинялося внаслідок: його виконання 

(сплати) (§ 1412); взаємозарахування (компенсації) (§§ 1438-1443); укладення 

правоприпиняючого контракту або відмови кредитора від права вимоги (§§ 1444, 

920); збігу права вимоги та боргу в одній особі (конфузії) (§§ 1445-1446); 

неможливості виконання зобов’язання; смерті кредитора або боржника (§ 1448); 

спливу часу, на який було встановлено зобов’язання (§ 1449); спливу строку 

позовної давності; новації (§§ 1376-1379). Передусім зобов’язання припинялося 

тоді, коли мета його виникнення була досягнута, тобто у разі, коли кредитор 

отримав від боржника те, на що мав право вимоги, а боржник – виконав все, до 

чого був зобов’язаний.  

5. Аналізуючи австрійську доктрину цивільного права та норми ЦКА 

можна відзначити, що для виникнення зобов’язання з заподіяння шкоди необхідна 

була наявність трьох умов: повинна була наступити шкода певній особі 

(потерпілому); повинен був настати факт (подія), з яким закон пов’язував 

обов’язок відшкодування шкоди відповідальною особою; повинен був існувати 

причиновий зв’язок між заподіяною шкодою та фактом. ЦКА вирізняв два види 

шкоди: майнова шкода і особиста кривда (§ 1293). До фактів, з якими закон 

пов’язував обов’язок відшкодування шкоди, ЦКА відносив вину особи, 

здійснення нею свого права, безвинне діяння, випадок, дії третіх осіб та шкоду, 

заподіяну тваринами (§ 1294). Під випадком розумілася будь-яка подія, внаслідок 

якої було спричинено шкоду, яка не була наслідком ні винних дій іншої особи, ані 

впливу вищої сили (§§ 1306-1312). За випадок ніхто не відповідав перед законом, 

тому і ризик заподіяння шкоди ніс власник майна. Відшкодування шкоди 
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полягало передусім в поверненні до такого стану, який існував до її заподіяння, а 

якщо це не було можливо – в грошовому відшкодуванні (§ 1323). Можна зробити 

висновок, що ЦКА визначав такі види зобов’язань, які виникали внаслідок 

настання інших юридичних фактів: ведення чужих справ без доручення (§§ 1035-

1040 ЦКА); використання речі на користь іншої особи (§§ 1041-1043 ЦКА); 

незаконне збагачення (§§ 877, 1431-1437, 1174, 1447 ЦКА). 

6. Найбільший розвиток цивільного законодавства припав на час 

ліквідації абсолютизму і переходу Австрійської монархії на конституційний лад. 

В сфері зобов’язального права законодавчі зміни другої половини ХІХ ст. 

торкалися в основному питань свободи договору та засад цивільної 

відповідальності. В 1914-1916 рр. трьома Новелами були внесені зміни до ЦКА. 

Новелізація не змінила ані систематики, ані головних засад ЦКА, а полягала в 

тому, що окремі статті кодексу замінювалися іншими. Основна маса змін 

стосувалася загальних положень договірного права, договорів про найм житлових 

приміщень, оренди, трудових угод, договорів підряду та ін.  

7. На західноукраїнських землях, що входили до складу Австрії у 1918 р. 

утворилася нова держава - ЗУНР. Відповідним Законом, прийнятим того ж року, 

цивільні закони колишньої Австро-Угорської монархії продовжували діяти на її 

території, якщо вони не суперечили законодавству ЗУНР. Така позиція 

законодавчої влади відродженої держави повинна бути пояснена не тільки станом 

війни та нагальними практичними потребами регулювання зобов’язальних 

відносин, а й перевагами юридичної догматики ЦКА, а саме: ефективною для 

практики наглядністю форми; логічною концентрацією юридичного матеріалу; 

простотою для розуміння внаслідок зрозумілості структури; здатністю 

заповнювати прогалини в позитивному праві. Очільники ЗУНР бачили ЦКА як 

складову цивілістичної традиції на західноукраїнських землях, виразника певних 

ідеалів і цінностей, які в сучасній Україні узагальнюють у понятті «європейські 

цінності». 

8. Після отримання незалежності у 1918 р. на території Польщі 

функціонувало п’ять різних правових систем, тому очевидною була необхідність 
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уніфікації цивільного права та створення єдиного цивільного кодексу. Для цієї 

мети Польський Сейм створив Кодифікаційну комісію у 1919 р. Прагнучи 

побудувати цивільний кодекс за швейцарським зразком, в 1929 р. утворена була 

спеціальна Підкомісія для підготовки зобов’язального права. Зобов'язальний 

кодекс вступив в дію з 01.07.1934 р відповідно до Розпорядження Президента 

Республіки Польща від 27.10.1933 р. разом із усіма відповідними інструкціями. 

Джерелами Польського Зобов'язального кодексу були ЦКА, Цивільний кодекс 

Німеччини, Цивільний кодекс Франції, Звід законів Російської імперії, 

швейцарське зобов’язальне право від 1911 р., французько-італійський проект та 

російський проект з 1913 р. Польський Зобов'язальний кодекс скасував більшу 

частину норм зобов’язального права ЦКА. 

9. ЦКА було введено в дію на угорських землях в 1853 р. після відміни 

Конституції Угорщини 1848 р. та видання Організаційних принципів. Завдання 

щодо уніфікації приватного права залишилось нереалізованим через позицію 

угорського парламенту та австрійського імператора. Не зважаючи на отримання 

нової державно-правової основи в 1849 р., Угорщина й надалі зберегла попереднє 

законодавство. Протягом 1850-1851 рр. працювала комісія, робота якої 

зосереджувалася переважно на тимчасовому введенні частини норм ЦКА в 

Угорщині, яке було здійснено у 1853 р. На підставі розробленого закону 

відповідні норми ЦКА були змінені чи скасовані. Також були оприлюднені 

Патенти, які мали на меті детальніше з'ясувати зміст норм ЦКА та роз'яснити, 

яких обмежень він зазнає на території Угорщини та Трансільванії. ЦКА вводився 

в повному об'ємі, однак враховував особливості права на цих територіях. Деякі 

важливі зміни стосувалися насамперед сімейного права, заповіту та успадкування 

майна духовенства, а також «регулювання відносин невід'ємності дворянських 

землеволодінь (авіцітету)». ЦКА зазнав докорінних змін на угорських землях із 

прийняттям Жовтневих дипломів у 1860 р. та прийняттям рішень Судової 

конференції 1861 р. Курія Судової конференції вирішила відновити угорське 

матеріальне цивільне право зі змінами та доповненнями, які містили елементи 
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австрійських законів, введених з 1850 р. в Угорщині, котрі враховували зміни у 

соціальних та економічних відносинах з 1848 р.  

Після розпаду Австро-Угорської імперії та утворення нової держави 

чехословацький законодавець перейняв всі цивільно-правові норми Австро-

Угорської імперії, внаслідок чого в державі виник правовий дуалізм. 

Законодавець вносив зміни до усіх цивільно-правових норм й одночасно 

проводив уніфікацію та кодифікації діючого в Чехії, Словаччині та Карпатській 

Україні права. У 1920 році Міністерство юстиції Чехословаччини створило 

Комісію, котра повинна була напрацювати проект Цивільного кодексу 

Чехословаччини, взявши за основу ЦКА в редакції 1914-1916 рр. Комісія поділена 

була на п’ять підкомітетів, котрі працювали протягом 1921-1923 рр. У 1924 р. 

офіційно опублікований був проект цивільного кодексу, який складався з 1395 

параграфів. На початку 1926 р. була створена нова Повторна ревізійна комісія, 

котра протягом 1926-1931 рр. розробила новий проект, який складався з 1353 

параграфів та 76 вступних статей. Останній опубліковано було в 1932 р. 

Наступний проект цивільного кодексу Чехословаччини був розроблений у 1937 р. 

та став успіхом для чехословацької юриспруденції післявоєнного періоду. Він 

містив 1347 параграфів та 70 вступних статей. Робота над проектами 

продовжувалася, проте через загострення міжнародної ситуації план кодифікації 

так і не був реалізований. Невдача кодифікації власного права в Чехословаччині 

стала поштовхом, як недивно, до розвитку науки цивільного права.  

В міжвоєнний період у Румунії постало питання інтеграції правових систем 

новоприєднаних територій до загальної державно-правової системи, у тому числі 

Буковини та Бессарабії, які до того розвивалися під впливом різних правових 

традицій – австрійської (Буковина) та російської (Бессарабія). Незважаючи на 

жорстку позицію румунської влади щодо уніфікації права, фактично до кінця 30-х 

років XX ст. дані землі зберігали певні особливості у галузі цивільного права. 

Зокрема, австрійське цивільне законодавство застосовувалося на території 

Буковини до 1938 р. 
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10. ЦКА поряд з Цивільним кодексом Франції 1804 р., Цивільним 

кодексом Німеччини 1896 р., Швейцарським цивільним кодексом, є одним з 

найбільших кодифікаційних актів цивільного права Європи, що зберігає свою 

чинність до сьогодні. В червні 2011 р. відбулося святкування з нагоди 200-

літнього ювілею з дня прийняття ЦКА, який також діяв на території 

західноукраїнських земель. Немає сумнівів, що упродовж настільки тривалого 

функціонування ЦКА великою мірою вплинув на формування правової думки та 

юридичної практики на тих територіях і у державах, де він діяв. 

Істотного впливу ЦКА зазнала і концепція цивільного права в Україні, 

особливістю якої є поєднання центральноєвропейських та східноєвропейських 

поглядів на цивілістику. Серед репрезентантів центральноєвропейських поглядів 

на цивілістику ЦКА виділяється історичною легітимністю для західноукраїнських 

земель, де з його допомогою було подолано певну компілятивність, а іноді 

еклектичність у сфері зобов’язального права. Доктрина, принципи, догматика, 

практика зобов’язального права на західноукраїнських землях у 1811-1939 рр. 

стали історико-правовою передумовою формування сучасного цивільного права 

України як зразка правової системи центрально-східноєвропейської родини 

приватного права.  
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Патент про опублікування до Книги загальних цивільних законів від 01 

червня 181 року 

1. З уваги на те, що цивільний закон для повного заспокоєння громадян 

щодо безпечного використання ними їхніх приватних прав, повинен бути 

визначений не тільки відповідно щодо загальних засад справедливості, а також 

відповідно до спеціальних відносин мешканців, оголошений на зрозумілій для 

них мові і зафіксований в пам’яті в належно укладеному збірнику було нашою 

сталою турботою від початку нашого панування, закінчити розпочате нашими 

предками написання цілковитої вітчизняної книги цивільних законів. 

2. Проект, складений під час нашого панування нашою придворною 

законодавчою комісією, подано попередньо як проект книги законів про 

правопорушення та тяжкі протиполіцейські проступки, на розгляд комісіям, 

призначеним для цього в різних провінціях, а в Галичині вже між тим на приклад. 

3. Використовуючи думки знавців і практичний досвід її застосування 

для порівняння в такий спосіб цієї, так дуже важливої галузі законодавства, ми 

вирішили оголосити сьогоднішню Книгу Цивільних законів для всіх наших 

німецьких спадкових країв і вона повинна застосовуватися з 1 січня 1812 р. 

4. Тому, юридичну силу втрачають: досі прийняте загальне право, перша 

частина книги цивільних законів  від 1 листопада 1786 р., книга цивільних законів 

для Галичини разом з усіма законами та звичаями, що відносяться до сфери цього 

цивільного права. 

5. Але як ми в самій книзі законів розмістили загальний припис, що 

закони не мають зворотної сили, так і ця книга законів не застосовується до 

діяння, які здійснювалися до дня набрання чинності нею та до прав вже набутих 

за попередніми законами; незважаючи на те, чи ті правочини є односторонніми, 

чи такі волевиявлення, які той, хто виявляє міг би самовільно відмінити та 

вчинити відповідно до норм теперішньої книги законів. 

6. Тому й давність володіння або позовна давність, що розпочалася ще 

перед вступом в силу цієї книги законів, вирішуватиметься відповідно до норм 

попередніх законів. Якщо хтось хотів би посилатися на давність володіння чи 
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позовну давність, що визначені в новому законі, на коротший термін ніж в 

попередніх законах – то може розпочати цей коротший термін з моменту, коли 

теперішній закон мати не правову силу. 

7. Приписи цієї книги законів діють насправді загально; однак для 

військовослужбовців діють окремі приписи приватного права; ці норми 

поширюватимуться на правочини, які вони здійснюють або з ними здійснюються, 

хоч книга законів на це виразно не вказувала б. Торгівельні та інші правочини 

вирішуються відповідно до окремих торгівельних та вексельних законів, оскільки 

розходяться з приписами цієї книги законів. 

8. Так само залишаються в силі розпорядження, оприлюднені про 

політичні, камеральні або скарбові відносини, що обмежують або деталізують 

приватні права, хоч в цій книзі законів й не було б на них виразного посилання. 

9. Окремі права та обов’язки з грошевих заплат вирішуватимуться по 

виданому вже патенті від 20 лютого 1811 року про гроші, визначені до обігу на 

звичайну крайову валюту, або відповідно до окремих законів, які щойно мають 

видавалися, та лише, у разі їх відсутності, відповідно до загальних приписів 

цивільного закону. 

10. Заявляємо, що теперішній німецький текст книги законів є первісним, 

по чому судитимуться переклади, підготовлені на різних крайових мовах Наших 

провінцій. 

 

Додаток В 

Назва Параграф Зміст 

Книга загальних цивільних законів з 1811 року 

Вступ. Цивільні закони взагалі 

Поняття 

цивільного 

права 

1 Увесь зміст законів, що означують приватні права та 

обов’язки мешканців держави між собою, творять у ній 

цивільне право 

 2 Коли закон оголошено як слід, ніхто не може 

оправдовуватися тим, що він йому не відомий 

Початок 

правової 

сили 

3 Закон вступає в дію з моменту його оприлюднення, хіба 

що в самому оприлюдненому законі початок його 

юридичної дії визначено на пізніше 
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законів 

Сфера дії 

закону 

4 Цивільні закони поширюються на всіх громадян тих 

країв, в яких їх оприлюднено. На громадян цієї держави 

поширюють свою дію ці закони у діяннях, які вони 

здійснюють поза межами держави через те обмежується 

їх особиста здатність здійснювати їх, та оскільки їх 

діяння попри це й у тих краях мають видати правні 

наслідки. Оскільки ці закони поширюються на іноземців 

вирішує наступний головний розділ 

 5 Закони не мають зворотної сили 

Тлумачення 

 

6 Зберігаючи закон не можна тлумачити його не в тому 

розумінні як то виходить ясно з словосполучення та з 

ясної мети законодавця 

 7 Якщо не можна вирішити справу ні зі слів, ні з 

природного значення закону, то потрібно взяти до уваги 

подібні, виразно в законах вирішені випадки, та основи 

інших споріднених законів. Якщо вирішення ситуації 

залишиться сумнівним, тоді враховуючи проаналізовані 

обставини потрібно її вирішити відповідно до природних 

основ права 

 8 Лише законодавець має право тлумачити закон так, щоб 

воно було загально діючим. Таке пояснення 

застосовуватиметься також при всіх випадках, які мають 

ще вирішуватися, до того моменту поки законодавець не 

зазначить, що його пояснення не мають застосовуватися 

до вирішення таких правових випадків, предметом яких 

є діяння, здійснені ще перед надання тлумачення, та 

права, перед тим правовані 

Дія законів 

в часі 

9 Закони діють так довго, доки законодавець їх не змінить 

або виразно не скасує 

Інші виді 

приписів, а 

саме: 

а) Звичаї 

10 Звичаї можна брати до уваги лише в тих випадках, коли 

закон на них посилається 

б) 

Провінційні 

акти 

11 Лише ті статути окремих провінцій та крайових повітів 

мають силу закону, які монарх після оголошення цієї 

книги законів виразно затвердить 

 12 Розпорядження, які видаються в поодиноких випадках та 

рішення судів, які видаються в окремих спорах не мають 

сили закону; не можна їх поширити на інші випадки, ні 

на інших осіб 

г) Привілеї 13 Привілеї та звільнення/імунітети надані окремим особам 

чи й цілим корпораціям, судитимуться рівно з іншими 

правами, якщо політичні норми не мають окремої 
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постанови 

Поділ 

цивільного 

права 

14 Предметом приписів, розміщених у книзі цивільних 

законів є особове право, речове право та спільні для них 

норми 

 

Додаток Г 

Розділ Назва Параграфи 

Перша частина. Особове право 

1 Права, що торкаються особистих прикмет та відносин 15-43 

2 Шлюбне право 44-136 

3 Права між родичами і дітьми 137-186 

4 Опіка і піклування 187-284 

Друга частина. Речове право 

Речі та їхній правовий поділ 285-308 

Перша частина про права на річ 

1 Про володіння  309-352 

2 Право власності  353-379 

3 Набуття власності через присвоєння  380-403 

4 Набуття власності через приріст  404-422 

5 Набуття власності через передачу  423-446 

6 Право заставу  447-471 

7 Сервітути  472-530 

8 Право спадщини  531-551 

9 Про заяву останньої волі взагалі та про заповіти з осібна 552-603 

10 Про підставлених дідичів та фідеїкоміси 604-646 

11 Записи 647-694 

12 Про обмеження на скасування останньої волі 695-726 

13 Законне дідичне спадкування 727-761 

14 Обов’язкова частка та зарахування до обов’язкової чи 

дідичної частки  

762-796 

15 Перейняття спадку у володіння  797-824. 

16 Про спільну власність та інші речові права 825-858 

 

Додаток Д 

Друга частина. Про особисті права до речі 

17 Договори та 

правочини 

взагалі  

  859-937 

  Основи 

особистих прав 

до речі 

 859-862 
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  Поділ 

договорів 

 863-864 

  Вимоги 

дійсності 

договору:  

1. Здатність осіб  

2. Правдива згода  

3. Можливість здійснення 

865-868 

869-877 

878-882 

  Форма 

договорів 

 883-885 

  Пунктуація  885-887 

  Спільний 

обов’язок або 

управління 

 888-890 

  Солідарність  891-896 

  Побічні 

постанови при 

договорах:  

1. Умови  

2. Мотив  

3. Час, місце та спосіб 

сповнення  

4. Зарука (застава)  

5. Відступне  

6. Побічні чинитьби 

897-900 

901 

902-907 

 

908 

909-911 

912-913 

  Приписи 

викладу при 

договорах 

 914-916 

  Про 

припинення 

договорів 

 917-920 

  Загальні 

положення про 

відплатні 

договори і діла 

 921 

  Запорука  922-933 

  Відшкодування 

через завдання 

шкоди більш 

ніж на 

половину 

 934-935 

  Про єднання 

майбутнього 

договору 

 936 

  Про зречення 

замітів 

 937 

18 Про дарування   938-956 

19 Про договір 

зберігання 

  957-970 

20 Про договір   971-982 
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позики 

21 Про договір 

позички 

  983-1001 

22 Про 

уповноваження 

та інші види 

представництва 

  1002-1044 

23 Про договір 

міни 

  1045-1052 

24 Про договір 

купівлі-

продажу 

  1053-1089 

25 Про договір 

найму (про 

чиншові, вічно 

політні та вічно 

чиншові 

договори) 

  1090-1150 

26 Відплатні 

договори про 

надання послуг 

  1151-1174 

  1. Наймичий 

договір  

2. Накладний 

договір  

3. Договір між 

господарем і 

челядю  

Інші відплатні 

договори про 

роботи 

 1151-1163 

 

1164-1171 

 

1172 

 

 

1173-1174 

27 Договори про 

спільну 

діяльність 

(договір 

товариства) 

  1175-1216 

28 Про шлюбні 

контракти 

  1217-1266 

29 Договори, що 

залежать від 

випадку 

  1267-1292 

30 Відшкодування 

шкоди 

  1293-1341 

  Шкода  1293 
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  Джерела 

шкоди 

 1294 

  Обов’язок 

повернути 

шкоду: 

Шкода з вини: 

а) знавців 

б) кількох учасників 

З користування правом  

З невинної чи мимовільної 

діяльності  

Через випадок  

Через чужу діяльність 

Виїмки 

Через тварин 

1295-1298 

1299-1300 

1301-1304 

1305 

1306-1310 

 

1311-1312 

1313 

1314-1319 

1320-1322 

  Види 

повернення 

шкоди 

 1323-1324 

  Окремо 1. При тілесних ушкодженнях 

2. При обмеженні особистої 

свободи 

3. При образі честі 

4. На майні 

1325-1328 

1329 

 

1320 

1331-1332 

  Через 

прострочення 

сплати 

Відсотки за прострочення 1333-1335 

  Договірне 

покарання 

 1336 

  Обов’язок 

спадкоємців 

заподіювача 

шкоди 

 1337 

  Правові засоби 

щодо 

відшкодування 

шкоди 

 1338-1341 

 

Третя частина. Про спільні положення особових і речових прав 

1 Про 

виникнення 

прав та 

обов’язків 

  
 

1342-1374 

  Спільні приписи про 

права 

 1342 

  Способи скріплення 

права 

 1343 

   І. Через зобов’язання 1344-1367 
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третьої особи 

ІІ. Через договір застави 

 

1368-1370 

  Недозволені договори  1371-1372 

  Як потрібно 

відповідно до припису 

надавати забезпечення 

 1373-1374 

2 Про зміну 

прав та 

обов’язків 

  1375-1410 

  Зміна прав та 

обов’язків 

 1375 

   І. Через новацію 

ІІ. Угоду 

ІІІ. Цесію 

ІV. Переказ 

1376-1379 

1380-1391 

1392-1399 

1400-1410 

3 Про 

припинення 

прав та 

обов’язків 

  1411-1450 

  Припинення прав та 

обов’язків 

 1411 

   І. Через заплату 

ІІ. Компенсація 

ІІІ. Зречення 

ІV. Сполука 

V. Знищення речі 

VІ. Смерть  

VІІ. Сплив часу 

1412-1437 

1438-1443 

1444 

1445-1446 

1447 

1448 

1449 

  Про повернення до 

попереднього стану 

 1450 

4 Про 

давність 

володіння 

та позовну 

давність 

  1451-1502 

 


