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Гранітно-степове Побужжя — одна з найдавніших
ділянок суші Євразії, унікальний об’єкт живої
природи Миколаївщини. 86 представників місцевої
флори й фауни занесені до Червоної книги України
та Європейського Червоного списку
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ирішення суперечок в арбітражному порядку має тисячолітню історію. У часи Київської Русі суд провадився на підставі місцевих традицій та звичаїв з урахуванням
приналежності до певного стану. У сільській місцевості переважав третейський розгляд суперечок за сприяння старців і посередників на сільських зборах. Велике значення
у формуванні правової системи мав збірник стародавнього руського права, що отримав
назву «Руська правда».
Однією з перших згадок про особливі суди
для вирішення торговельних спорів є слова
у статутній грамоті новгородського князя Всеволода Мстиславовича, яку він 1135 року передав
церкві ім. Іоанна Предтечі, де було створено купецьке товариство: «три старосты от житьих
людей, и от черных тысяцкаго, а от купцов два
старосты, управливати им всякие дела Иванские и торговая и гостинная и суд торговый».

Особливі суди для вирішення торговельних
суперечок поширилися з розвитком комерційних відносин. За царювання Петра І було створено магістрати та ратуші, де розглядалися торговельні справи. Було введено станову організацію
купецтва за західним зразком, а також заборонено застосовувати в торговельних судах звичаї,
керуючись лише нормами права — статутами та
указами.

Указ Херсонського губернського правління від 8 травня 1826 року щодо розшуку майна Аксьонова.
Був надісланий до Ольвіопольського повітового суду (ДАМО, Ф-459, оп. 1, спр. 3, арк. 51)
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Найбільшого розвитку суди для вирішення торговельних суперечок набули в наполеонівській Франції, коли торговельні закони було
виділено в окремий збірник. У XIX столітті комерційні (біржові) суди існували в Росії, Франції,
Австрії, Італії, Англії, Голландії, Швеції, Іспанії.
Торговельні справи розглядалися судами загальної юрисдикції.
Початком організації арбітражного судочинства на території України вважають відкриття
1808 року першого комерційного суду в Одесі.
Досвід організації та правова база Одеського комерційного суду є надбанням судової практики
сучасної України. Історико-правові аспекти становлення й розвитку комерційного судочинства
широко висвітлено в монографії кандидата юридичних наук, голови Одеського апеляційного
господарського суду В.С.Балуха «Два століття історії господарського правосуддя України».
Згодом було відкрито суди у Феодосії (1819 р.)
та Ізмаїлі (1824 р.). 14 травня 1832 року імператор Микола І підписав Статут судочинства в комерційних судах та Загальне положення щодо їх
утворення. Статут судочинства мав 16 розділів
(про підсудність, порядок виклику і присутності в суді; про відведення, отримання свідчень та
приведення справ у відповідність тощо), які містили 470 статей. До Статуту входили Тимчасові
правила про порядок провадження справ щодо
неспроможності з 28 статей. Велика судова реформа 1864 року майже не торкнулася комерційних судів, зміни сталися лише в судочинстві:
торговельні суперечки почали розглядатися на
підставі Статуту цивільного судочинства.
Діяльність комерційних судів поширювалася лише на територію тієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, повіту), де знаходився суд. У місцевостях, де комерційних судів
не було, торговельні суперечки вирішувалися
загальними цивільними судами. До відання комерційних судів належали всі суперечки та по-

зови щодо торговельного обігу, векселів, угод та
зобов’язань (усних та письмових), а також справи щодо неспроможності «независимо от звания лиц, в оную впавших». Розгляду не підлягали
спори щодо купівлі-продажу товарів за готівкові кошти у крамницях, на базарах, торгах та ярмарках; суперечки ремісників та всі торговельні
справи на суму, що не перевищувала 150 карбованців сріблом.
Комерційні суди формувалися на виборних
засадах, з активною участю в них представників
купецтва, які добре зналися на справах комерції та місцевих торговельних звичаях. До складу
суду входили голова, його помічник і певна кількість членів. Місцеве купецтво обирало кандидатури членів суду, які за поданням міністра юстиції
затверджував імператор, терміном на 4-6 років.
Членів суду від самого купецтва обирали на 2-3
роки. Такий змішаний склад сприяв високопрофесійній організації роботи суду: чиновники від
юридичного відомства мали системні юридичні
знання, а біржове купецтво опікувалося охороною торговельних звичаїв, забезпечуючи демократизм і незалежність судових рішень.
Провадження справ у комерційних судах
було оперативним, характеризувалося широким застосуванням звичаю та Статуту цивільного судочинства у всіх випадках, не передбачених Статутом торговельного судочинства.
Діяльність судів вигідно відрізнялася відсутністю канцелярського формалізму та прагненням
упорядкувати діловодство. В комерційних судах переважав усний розгляд справ (словесна
розправа), причому усні пояснення не вимагали дотримання норм, встановлених для судоговоріння. У разі, якщо справа потребувала негайного вирішення через можливі великі збитки
позивача, голова суду міг призначити засідання
навіть у святкові дні. Письмове провадження допускалось або за проханням сторін, або за розсудом суду. У сфері доказів велике значення мала
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ли засобом упорядкування торговельного кредиту, адже не лише забезпечували правовий захист представників торгівлі, а й були надійним
гарантом високого рівня культури підприємництва.
До судової реформи 1864 року комерційні спори розглядали міські магістрати і ратуші — установи станового самоврядування, що вели облік
осіб купецького звання; пізніше — Херсонський
окружний суд та мирові судді, а також Миколаївський міський з’їзд мирових суддів як апеляційна інстанція. На Миколаївщині комерційного суду не існувало, торговельними суперечками
займалися різні судові установи.
На жаль, майже всі документи судових установ Миколаївщини дореволюційного періоду
втрачено під час нацистської окупації області,
тому відтворити цей етап історії судочинства,
зокрема арбітражного, надзвичайно складно.

присяга: крім звичайної, статут комерційного судочинства допускав додаткову присягу (для підкріплення позивачем своїх доводів), очищувальну (для відповідача) та оціночну (для визначення
суми збитків, яку не можна було довести документально). Допит свідків проводив член суду у
присутності секретаря, який складав протокол.
Особливе значення як доказова база мали торговельні, маклерські книги та записки, рахунки
й розписки. Рішення суду оформлювала канцелярія, а їх виконання за виконавчими листами
провадили судові пристави. Рішення комерційних судів не підлягали перевірці в касаційному
порядку, оскарження було можливе лише в окремому та апеляційному порядках. Вищою апеляційною інстанцією в торговельних справах був
IV департамент Сенату.
Таким чином, суди були не лише органами
правосуддя в комерційних справах, але й служи-

Ескадрений броненосець «Князь Потёмкин Таврический» (із жовтня 1905 року — «Святой Пантелеймон», із квітня 1917 року —
«Потёмкин Таврический», із травня 1917 року — «Борец за свободу»). Закладений 28 вересня 1898 року на стапелі Миколаївського
адміралтейства в м. Миколаєві, у вересні 1900 року — спущений на воду. Останню назву отримав за революційні заслуги екіпажу
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Прохання помічника
присяжного
повіреного
М.М. Теплицького
до голови
Миколаївського
міського з’їзду
мирових суддів щодо
призначення
захисника
для підданого
Німеччини
Віктора Фішера,
вересень 1915 року
(ДАМО, Ф-282, оп. 1,
спр. 2, арк. 5)

Довіреність від
30 травня 1869 року
на отримання 190 крб.
сріблом, заборгованих
миколаївським купцем
А. Покрасовим.
Надана
Е. Вайнштейном
Я. Гальперіну (ДАМО,
Ф-280, оп. 1, спр. 84,
арк. 40)
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Лист Сенату
до Херсонського з’їзду
мирових суддів щодо
відзначення 50-річчя
судової реформи
1864 року, листопад
1914 року (ДАМО, Ф-5,
оп. 1, спр. 14,
арк. 13-13 зв.)

Витяг із «Адресной и справочной книги всего Николаева на 1912 год»
(Николаевъ. Типография «Трудовой Газеты», 1911). У даному витягу наведено
«Указатель судебныхъ сроковъ», «Судебныя издержки», «Гербовый сборъ»
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