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1919–1940 рр.
Із запровадженням нового політичного та 

економічного устрою комерційні суди стали не-
потрібними. Оскільки всі підприємства проголо-
шено державними, усі суперечки, що виникали 
між ними, вирішувались адміністративним шля-
хом. Незважаючи на це, Одеський комерційний 
суд продовжував функціонувати аж до 1920 року, 
хоча формально був ліквідований постановою 
Народного секретаріату УНР 4 січня 1918 року. 

На початку двадцятих років ХХ століття в су-
доустрої відбулися динамічні зміни, результатом  
яких стало створення арбітражних комісій.

Декрет про суд від 7 березня (22 лютого) 
1918  року заборонив судові позови між різними 
казенними установами. Усі суперечки вирішува-
лися в адміністративному порядку. З початком 
господарської реформи 1921 року, переходом до 
комерційних розрахунків та майнової самостій-
ності взаємовідносини між підприємствами по-
чали будуватися на договірних засадах. Повну 
натуралізацію епохи військового комунізму змі-
нили товарно-грошові відносини. Перші кроки 
до врегулювання господарських відносин між 
підприємствами, організаціями та установами 
було зроблено 1922 року.

 Постановою РНК СРСР від 16 грудня 
1922  року № 713 затверджено Положення про 
порядок вирішення майнових суперечок між 
державними установами та підприємствами. Від-
повідно до Положення такі спори розглядалися 
арбітражними комісіями при Українській еконо-
мічній нараді, на місцях — при губернських еко-
номічних нарадах. До компетенції Вищої арбі-
тражної комісії, належало вирішення суперечок, 
в яких хоча б однією із сторін була центральна 
установа чи об’єднання; вирішення спорів між 
установами та підприємствами різних губерній, 

а також розгляд скарг на рішення місцевих ар-
бітражних комісій [3]. Так, рішенням Вищої ар-
бітражної комісії від 3 жовтня 1923 року у спра-
ві за позовом правління Нижньодніпровського 
держпароплавства до заводоуправління маши-
нобудівного південного тресту миколаївських 
заводів позивачу передано із заводу ім. А. Марті 
пароплави «Тритон» та «Дочка» за оплату ремон-
ту в розмірі 25403 крб. 58 коп. (золотом за курсом 
червонця на день оплати) [4].

Спірні майнові питання, що виникали між 
підприємствами, організаціями та установами 
Миколаївщини, 1923 року вирішувала Одеська 
губернська арбітражна комісія (більша частина 
сучасної Миколаївщини з жовтня 1922 року по 
лютий 1925 року входила до складу Одеської гу-
бернії) [5].

Миколаївський повітовий відділ комуналь-
ного господарства в листі до Миколаївської 
окружної економнаради від 30 квітня 1923 року 
вказував на наявність 7 справ по суперечках 
з  державними установами, що підлягали ви-
рішенню Одеською губернською арбітражною 
комісією, та «знаходив дуже бажаним організа-
цію окружної арбітражної комісії», адже це мало 
б звільнити  юрисконсульта від накладних ви-
трат на поїздки до Одеси та «тяганини, немину-
чої при розгляді справ за 150 верств від місця їх 
виникнення». Аналогічне питання порушувало й 
Миколаївське відділення Одеської контори Укр-
зовнішдержторгу, в якого за період із січня по 
квітень 1923 року виникло 2 справи, що потре-
бували вирішення арбітражним судом [6].

Питання щодо заснування в Миколаєві арбі-
тражної комісії постало ще 1922 року. Того часу 
«у зв’язку з новою економічною політикою, а та-
кож тими економічними перспективами, котрі 
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передбачаються в найближчому майбутньому 
у  вигляді імпорту з-за кордону», виникла потре-
ба у відкритті торговельної біржі (протокол засі-
дання Миколаївського губдержплану від 16 лю-
того 1922 року) [7]. А вже 17 грудня 1924 року при 
Миколаївській торговельній біржі було створе-
но арбітражну комісію відповідно до «Інструкції 
про діяльність арбітражних комісій при товар-
них біржах», розробленої та затвердженої Народ-
ним Комісаріатом юстиції 11 липня 1924 року. 

До арбітражної комісії входили кілька членів 
біржі (не менше трьох), зокрема голова комісії та 
два його заступники, яких обирали терміном на 
1 рік. До компетенції арбітражної комісії нале-
жало вирішення суперечок стосовно договорів, 
укладених на біржі. Справи порушувалися на-
ступного робочого дня після отримання усної 
або письмової заяви однієї із сторін, розгляда-
лись у присутності позивача та відповідача або 
їхніх представників. Судові засідання арбітраж-
ної комісії проходили публічно, головною метою 
комісії було примирення сторін. Рішення при-
ймалося більшістю голосів. Мотивоване рішення 
видавали не пізніше ніж через 3 дні після вине-
сення резолюції. Виконавчі листи за рішеннями 
арбітражної комісії або про мирову угоду видава-
ли народні суди. У січні – квітні 1926  року до ар-
бітражної комісії при Миколаївській торговель-
ній біржі надійшло 7 справ, вирішено 4 справи, 
до суду завершено миром 1 справу [8].

Відповідно до постанови ЦВК СРСР від 
29  жовтня 1924 року «Основи судової органі-
зації Союзу РСР і союзних республік», супереч-
ки з приводу майна між державними устано-
вами і  підприємствами розглядалися Вищою 
арбітражною комісією при Раді Праці та Обо-
рони СРСР, вищими арбітражними комісіями 
при економічних нарадах союзних республік, 
арбітражними комісіями при радах народних 
комісарів автономних республік та місцевими 
(обласними та губернськими) арбітражними ко-

місіями, організованими при виконавчих комі-
тетах областей та губерній [9].

Постановою РНК СРСР від 17 жовтня 
1925  року затверджено Положення про хлібні 
арбітражні комісії, відповідно до якого такі ство-
рювалися для вирішення суперечок, що вини-
кали між органами єдиної державної хлібної ін-
спекції та власниками зерна на підставі інспекції 
чи класифікації зерна [10].

Рішенням президії Миколаївського окрвикон-
кому від 26 березня 1926 року створено хлібну 
арбітражну комісію, яку очолив завідуючий ко-
місією внутрішньої торгівлі Жак. До складу комі-
сії увійшли представники від окрземуправління 
Васильєва, сільспілки Стекова та товарної біржі 
Бондарева [11].

1926 року арбітражної комісії при Миколаїв-
ському окрвиконкомі так і не було організовано, 
суперечки розглядала колишня Одеська губерн-
ська арбітражна комісія [12].

Постановою ВУЦВК та РНК УРСР від 23 бе-
резня 1927 року «Про арбітражні комісії для 
розв’язання спорів за майно між державними 
установами і підприємствами» вирішення госпо-
дарських суперечок було покладено на Вищу ар-
бітражну комісію при Українській економічній 
нараді та місцеві арбітражні комісії при Харків-
ському, Київському, Одеському, Дніпропетров-
ському, Вінницькому та Сталінському окружних 
виконавчих комітетах. Миколаївський та Перво-
майський округи входили до району, на який по-
ширювалася діяльність Одеської арбітражної ко-
місії. Правила провадження справ в арбітражних 
комісіях визначав Цивільно-процесуальний ко-
декс УРСР [13].

27 березня 1928 року Українською економіч-
ною нарадою затверджено «Правила проваджен-
ня справ в арбітражних комісіях УРСР», які ви-
значили порядок розгляду справ та вчинення 
позовів, судові витрати й винесення (перегляд) 
ухвал арбітражних комісій [14].
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Повідомлення Одеської 
губернської арбітражної 
комісії Миколаївському заводу 
ім. Марті й Бадіна 
про необхідність 
розгляду справи 
Вищою арбітражною комісією. 
22 червня 1923 року 
(ДАМО, Ф.р-578. оп. 1, 
спр. 168, арк. 24)

Повідомлення 
т.в.о. секретаря Миколаївського 
окрвиконкому про відсутність 
при окрвиконкомі арбітражної 
комісії, адресоване народному 
судді 2-ї дільниці.  
15 березня 1926 року
(ДАМО, Ф.р-161, оп. 1, 
спр. 251, арк. 24)

Повідомлення Одеської 
губернської арбітражної 
комісії Миколаївському заводу 
ім. Марті й Бадіна 
про необхідність 
розгляду справи 
Вищою арбітражною комісією. 
22 червня 1923 року 
(ДАМО, Ф.р-578. оп. 1, 
спр. 168, арк. 24)

«З метою зміцнення єдності судової системи 
Союзу РСР, підвищення господарської дисциплі-
ни та відповідальності господарських органів за 
свою роботу» постановою ЦВК та РНК СРСР від 
4 березня 1931 року арбітражні комісії з розгля-
ду майнових суперечок між державними уста-
новами і підприємствами та кооперативними 
організаціями було ліквідовано. Вирішення гос-
подарських справ передано загальним судовим 
установам. Справи, в яких сторонами виступали 
центральні установи або підприємства союзних 
республік, підлягали розгляду Верховним судом 

СРСР (або, за згодою сторін, Верховним судом 
однієї з республік). При розгляді справ народ-
ними засідателями виступали працівники гос-
подарських органів. Суперечки установ та під-
приємств одного й того ж відомства мав право 
вирішувати вищий орган, але створення відо-
мчих арбітражних комісій заборонялося [15].

Через брак специфічних знань у сфері госпо-
дарських суперечок та неможливість оператив-
но розглядати справи суди загальної юрисдикції 
були не в змозі забезпечити виконання вищев-
казаних завдань. Отже, 3 травня 1931 року було 
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затверджено «Положення про Державний арбі-
траж», згідно з яким «для вирішення майнових 
суперечок між установами, підприємствами та 
організаціями усуспільненого сектора в напрям-
ку, що забезпечував укріплення планової та дого-
вірної дисципліни, господарського розрахунку», 
мав діяти державний арбітраж.

Постановою РНК СРСР від 23 травня 1931 
року головному арбітрові при Раді Народних Ко-
місарів СРСР було надано право дорадчого голо-
су на засіданнях РНК СРСР, Ради праці та оборо-
ни і  Комісії виконання при РНК СРСР [16].

1932 року, з утворенням областей на території 
Української РСР, було ліквідовано міжрайонні ор-
гани державного арбітражу в м. Одеса та органі-
зовано державний арбітраж при обласних вико-
навчих комітетах. З лютого 1932 року по вересень 
1937 року більша частина сучасної Миколаївщи-
ни входила до складу Одеської області, через це 
для вирішення питань щодо господарських су-
перечок знову треба було їхати до Одеси.

1934 року до компетенції органів Державного 
арбітражу було віднесено суперечки, що виника-
ли при укладенні договорів.

 З утворенням 22 вересня 1937 року Микола-
ївської області постало питання про організацію 
державного арбітражу, який було створено при 
облвиконкомі приблизно в середині 1938 року 
(документів 1938 року бракує, дату встановлено 
за документами 1939 року).

У документах Миколаївського облвиконкому 
є доповідна записка головного арбітра Канделя 
(ім’я та по батькові не вказано) про роботу дер-
жарбітражу в 1938-1939 роках. У ній зазначено, 
що за підсумками перевірки держарбітражу при 
РНК УРСР, проведеної в серпні 1939 року, Мико-
лаївський облдержарбітраж за півтора роки ро-
боти не лише добре виконував основне своє за-
вдання — вирішувати майнові та переддоговірні 
суперечки, а й узагальнював і вивчав роботу окре-
мих господарських організацій у сфері «якості 

продукції, укріплення госпрозрахунку, дотри-
мання планово-договірної та фінансової дисци-
пліни, дотримання політики цін, комплект ності 
та асортименту продукції». Про підсумки такої 
роботи держарбітраж доповідав вищим орга-
нізаціям та місцевим органам влади. У зв’язку з 
«необхідністю реорганізувати структуру Мико-
лаївського облдержарбітражу та укомплектувати 
його апарат більш технічно грамотними та ква-
ліфікованими робітниками» головний арбітр за-
пропонував держарбітражу області проект ново-
го штатного розпису. Рішенням організаційного 
комітету Президії Верховної ради УРСР по Мико-
лаївській області від 11 грудня 1939 року прийня-
то та подано для затвердження РНК УРСР нову 
структуру Миколаївського обласного державно-
го арбітражу на 1940 рік, яка включала посади: 
головного арбітра, помічника головного арбітра, 
2 державних арбітрів, 2 помічників державних 
арбітрів, 2 референтів, керівника  справами, за-
відуючого прийманням справ, статистика, 2 дру-
карок, прибиральницю, по 0,5 ставки бухгалтера 
та розсильного [17].

1940 року в Миколаївському облдержарбітра-
жі працювало 11 осіб, серед яких — головний 
арбітр, 2 арбітри та 3 юрисконсульти. Протягом 
року вони   розглянули  2205 справ [18]. 

Як зазначено вище, принципових змін Мико-
лаївський облдержарбітраж зазнав в останні пе-
редвоєнні роки, коли було затверджено його нову 
структуру. Цього часу відчутно зростає кількість 
майнових спорів між установами й підприєм-
ствами. Революційні події 1917 року та господар-
ська реформа ознаменували новий етап розви-
тку господарського судочинства, де вирішення 
спорів арбітражними комісіями відігравало пер-
шочергову роль. Передумовою для реорганізації 
судової системи та створення Миколаївського 
обласного держарбітражу став перехід до комер-
ційного розрахунку та договірних засад урегу-
лювання господарських відносин. 


