
викликом суду, який розглядає цивільну справу. У цих випадках суд одержує 
відомості про факти не з першоджерела, а з відповідних протоколів, 
оголошених у судовому засіданні. Винятком з цього принципу є й різного роду 
випадки забезпечення доказів: допит свідків, призначення експертизи,
витребування та огляд письмових і речових доказів до порушення цивільної 
справи або до розгляду її по суті (статті 133, 135 ЦПК). У цьому разі суб’єктом 
безпосереднього сприйняття < суддя, навіть якщо справа розглядатиметься 
колегіальним судом. Тільки судді, які досліджували обставини справи, можуть 
брати участь у постановленій підсумкового процесуального документа-рішення 
або ухвали (и. 2 сі МІ і и 2 сг. 338 І (І ІК) [4].

На мою думку, судові доручення є виключно засобом збирання доказів.
Посилання н ріпи*....  суду лише на преюдиційні факти без безпосереднього
дослі'іжгііі ія  док.пін приводить до ухвалення іноді необгрунтованих судових 
рішень < )дер/кання ж фактичних даних з «других рук» містить у собі небезпеку 
одержаним перекручених відомостей про обставини справи, атому і можливість 
івн і інииііенни необгрунтованого і незаконного судового рішення.
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Романюк В. А.
аспірант

Хмельницький університет управління та права 
м. Хмельницький, Україна

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ 
НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

У ДОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (X СТ. -  1917 Р.)

У законодавстві України значну увагу приділено часу, адже основна його 
роль полягає у тому, що час впливає на виникнення, зміну та припинення 
суб’єктивних прав та обов’язків, які можуть виникати у правовідносинах.
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Однією із важливих часових категорій у цивільному праві є позовна давність, 
яка є гарантією захисту цивільних прав та законних інтересів особи.

Інститут позовної давності формувався на українських землях в різні 
історичні періоди розвитку цивільного законодавства під впливом різних країн 
(Греції, Литви, Турції, Румунії, Польщі, Угорщини, Австрії, Росії), у складі 
яких перебували українські землі.

Одним з перших писаних нормативно-правових документів, що діяв на 
українських землях була «Руська Правда», яка дійшла до нас у списках -  у 
літописах та юридичних збірниках XIII—XVII ст. [1, с. 37]. Однак, ці списки не 
містили норм, що регулювали позовну давність. Стародавні руські закони не 
визнавали жодних прав за давністю. Водночас, перша звістка про давність, яка 
зустрічається в пізній редакції «Руської Правди», стосувалася лише 
кримінальних правовідносин. «Руська Правда» започаткувала інститут давності 
притягнення до кримінальної відповідальності. Так, згідно зі статтею 19 
громада не платила штрафу (дикої віри), якщо на її території було знайдено 
лише людські кістки (скелет) або труп людини, яку ніхто не знав [2, с. 27].

У цивільному законодавстві, яке діяло на території України, інститут 
давності бере свій початок із Віслицького статуту польського короля Казимира 
1347 року, який діяв на Західноукраїнських землях. У статуті виявлено 8 статей, 
присвячених праву давності. Ці статті встановлювали різні строки давності для 
окремих вимог (30-річна давність для викупу маєтків, що перебували в заставі; 
6-річна давність -  для витребування майна вдови; 2-річна давність -  для 
звернення із скаргою на самовільне зведення плотів у чужому маєтку, тощо) 
[З, с. 290]. Однак, Віслицький статут не містить загальних правил про початок 
перебігу, зупинення, перерву, а також поновлення строків давності.

Наступними документами права, які замінили староруські правові норми, 
були Литовські статути (1529, 1566, 1588 рр.). Загалом норми Литовських 
статутів містили однаковий зміст щодо позовної (земської) давності. В статутах 
ми зустрічаємо лише термін «земська давність», яка вживалася для позначення 
як набувальної, так і погашувальної (позовної) давності [4, с. 26]. Пізніше, в 
Литовському статуті 1566 р., містився окремий Артикул 66 Розділу 4 під наз
вою «Про давності земські», в якому передбачалося встановлення 10-річного 
строку позовної (земської) давності щодо нерухомого майна та окрім позову, як 
підстави для переривання перебігу давності, додавалося «взяття упоминальних 
листів (Ар. 10 Р. 7)» [5]. Крім десятирічної позовної давності, Литовський 
статут 1588 р. закріплював давність у 3 роки з моменту вчинення насильни
цьких дій, злодійства, грабежу чи завдання іншої шкоди -  (Ар. 52 Р. 11) [5]. 
Водночас, Литовськими статутами встановлювався виняток щодо цивільно- 
правових відносин застави, на які не поширювалась земська давність (п. 5 Р. 10 
Статуту 1529 р.) [5].

Набагато більше уваги інституту позовної давності приділено у Соборному 
уложенні царя Олексія Михайловича 1649 р. де розширено зміст позовної 
давності та містяться конкретні правила її застосування. В цьому історичному 
правовому документі встановлювалося декілька строків позовної давності 
(1, 40, 15 років), в залежності від вимог на які вона поширювалася [6, с. 231, 
с. 262]. Однак, для Соборного уложення 1649 р., були характерні норми з
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невизначеним строком позовної давності. Так, наприклад, якщо господар 
довгий час не шукав свого холопа, і холоп в цей час живе у іншого господаря, 
то він у нього і залишається (ст. 11 Р. 20) [5]. Таким чином, господар втрачав 
право власності на холопа зі спливом невизначеного строку, який 
характеризувався ознакою довготривалості. При цьому віднесення такого 
строку до довготривалих вирішувалося судом у кожному конкретному випадку.

У період перебування українських земель під владою Російської імперії, було 
підготовлено Зібрання малоросійських прав 1807 р. (далі -  ЗМП), у якому 
зібрані правові норми, що були чинними на той час на Лівобережній та 
Правобережній Україні [7, с. 23]. Слід зазначити, що ЗМП оперувало термінами 
«давність» та «давність земсько-правових відносин», що тривала 10 років 
[8, с. 88]. У ЗМП також розрізняли позовну давність для рухомих речей -  1 рік і 
6 тижнів, а для не рухомих речей (1 рік і 6 місяців, 10 років, 31 рік), що 
залежала від місця знаходження особи, яка мала право на захист протягом 
строку позовної давності [8, с. 217]. Спеціальна позовна давність, у 3 роки, була 
встановлена у випадку продажу майна, що було предметом боргу, який був 
засвідчений судом [8, с. 215]. Значну увагу ЗМП було приділено захисту прав 
неповнолітніх дітей шляхом застосування давності, які з моменту досягнення 
повноліття мали право звернутися до суду за захистом своїх порушених прав 
протягом земської давності -  10 років (§ 15 Гл. VI О детях) [5]. Таким чином, 
суб’єктами, на котрі не поширювалася давність були малолітні діти.

Загальне цивільне уложення Австрійської Імперії 1811 р. (далі -  ЗЦУАІ) є 
кодифікованим нормативно-правовим актом, який діяв на території українських 
земель, що перебували у складі Австрійської, а потім Австро-Угорської імперії 
і, як зазначає В. І. Цікало, він більш повно врегульовував інститут давності в 
цивільно-правових відносинах [3, с. 292], а також визначив поняття позовної 
давності, -  «як втрата будь-якого права, яке протягом визначеного законом 
строку не реалізовувалося» (ст. 1451) [5]. У ЗЦУАІ 1811 року встановлювалися 
два види позовної давності, а саме: звичайний строк позовної давності трива
лістю 30 років та спеціальна позовна давність в 3 роки, яка застосовувалася 
лише для визначених законом випадків (ст. 1478, ст. 1486, ст. 1487) [5]. 
Особливістю ЗЦУАІ 1811 року є те, що воно виокремило такі категорії позовної 
давності, як призупинення, переривання строку та закріпило вичерпний перелік 
підстав для їх застосування. При цьому було встановлено правові наслідки 
спливу строку позовної давності та умови їх застосування судом лише за зая
вою сторони, на користь якої сплив строк позовної давності (ст. 1501—1502) [5].

Наступною, не менш важливою кодифікацією для дослідження інституту 
позовної давності, був Звід законів цивільних Російської Імперії 1832 р., який 
діяв на землях Лівобережної, Правобережної та Південної України. У цьому 
документі для позначення різних видів давності вживалися терміни «земська 
(погашувальна) давність» і «давність володіння», кожна з яких тривала 10 років 
(загальний строк) [3, с. 292]. Однак, законодавець надав цим термінам загалом 
однакове тлумачення. Так, у ст. 557 Глави 4 Кн. II, ч. І, Т. X зазначається: 
«Земскою давностью или давностью владения называется спокойное и 
бесспорное продолжение оного в течение законом определенного времени, 
которое называется сроком давности» [5]. Крім того, Звід 1832 року
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встановлював скорочені строки позовної давності для деяких видів позовів, і 
правила їх застосування були викладенні у відповідних Положеннях, Статутах 
тощо (примітка 5 до ст. 694) [5].

Звід місцевих законів західних губерній 1837 р., хоча статусу чинного 
джерела так і не набув, але є важливим джерелом пізнання вітчизняного 
цивільного права, тому що його можна вважати останньою спробою 
кодифікації українського цивільного законодавства у складі Російської імперії 
[9, с. 61]. Положення про позовну давність Зводу 1837 року були такого ж 
змісту, що і в Зводі законів цивільних Російської Імперії 1832 р (§ 449 Зводу 
1837 року), а в своєму змісті містили лише певні зміни. Загальна земська 
(позовна) давність становила 10 років і діяла за нормами Зводу 1832 р. В Зводі 
1837 року встановлювалися лише правила обчислення позовної давності щодо 
правовідносин, на які поширювалася давність за попередніми нормативно- 
правовими актами, що втрачали дію внаслідок набуття чинності Зводом 
1832 року. Передбачалася спеціальна позовна давність у 3 роки для позовів про 
особисту образу, позовів про шкоду і збитки, завданні нерухомому майну. Були 
закріплені спеціальні правила обчислення позовної давності для зобов’язальних 
правовідносин. За зобов’язаннями та договорами позовна давність розпо
чиналася не з моменту їх складання, а зі спливу строку, встановленого для їх 
виконання [5].

Таким чином, у першому писаному нормативно-правовому акті «Руська 
Правда», який діяв на українських землях, позовної давності не існувало, тому 
особа могла захистити, відновити своє право в будь-який час, незалежно від 
того, скільки часу минуло з моменту порушення права чи втрати володіння 
річчю. Проаналізувавши історичні нормативні акти, можна зробити висновок, 
що інститут давності бере свій початок із Віслицького статуту польського 
короля Казимира 1347 року, який діяв на Західноукраїнських землях. Литовські 
статути містили загальні норми про давність. В подальшому вони лише 
встановлювали незначні зміни та доповнення, але в жодному зі статутів ці 
норми не були виокремленні в окремий розділ та не мали чіткої регламентації. 
У Соборному уложенні царя Олексія Михайловича 1649 р. було більш 
розширено зміст позовної давності та містилися конкретні правила її 
застосування. Лише у Зібранні малоросійських прав 1807 р. було систе
матизовано всі норми, що регламентували правила застосування, обчислення 
давності, про об’єкти і суб’єкти, на які вона поширювалася, в окрему XXI главу 
під назвою «О давности владения и прострочке». Загальне цивільне уложения 
Австрійської Імперії 1811 р. більш повно врегульовував інститут давності в 
цивільно-правових, вперше дав визначення поняття «позовна давність» та 
закріпив такі її категорії як призупинення, переривання строку. Таким чином, у 
період X ст. -  1917 р. на законодавчому рівні інституту позовної давності 
приділялося значної уваги, а сам інститут поступово зазнавав змін та 
доповнень.
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