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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми.  Останні  п’ять  тисячоліть  письмової  історії  людства
засвідчують, що неодмінним супутником розвитку цивілізації були і  залишаються
війни. Проте є  серед них один глобальний військовий конфлікт,  рівного якому за
географією  учасників,  чисельністю  воюючих  армій,  напругою  протистояння,
кількістю  людських  жертв,  обсягами  руйнувань  і  матеріальних  просто  не  існує.
Друга світова війна 1939 – 1945 рр. за своїми масштабами стала подією знакового,
символічного порядку. Велась вона не лише за традиційний геополітичний переділ
світу. Наслідки мали бути куди масштабнішими: в разі військової перемоги Третього
Райху  з  його  расистською  арійською  ідеологією  неодмінному  етнічному
перекроюванню підлягав  увесь  Європейський  континент,  частина  народів  узагалі
перестала б існувати, а чисельність інших – суттєвоскоротитись.

У  центрі  цього  глобального  військово-політичного  конфлікту  опинилася
Українська РСР – квазідержавне утворення в складі більшовицького тоталітарного
СРСР. Упродовж 1941 – 1942 рр. Україна була окупована військами Німеччини та її
союзників,  а  українське  суспільство  перетворене  на  практично  невичерпне,  як
здавалося  найманцям,  джерело сировинних і  людських ресурсів.  Творців  «нового
порядку»,  а саме так називали гітлерівці  встановлений ними окупаційний режим,
доля місцевого українського населення цікавила виключно в контексті користі для
Німеччини  постачання  продовольства,  сировини,  робочої  сили,  інших  ресурсів,
конче  необхідних  гітлерівцям  для  переможного  завершення  війни.  Інше
застосування  місцевому  населенню  керівники  нацистів  вбачали  в  облаштуванні
завойованих  «східних  територій»  та  перетворенні  їх  на  «життєвий  простір»  для
представників «арійської нації». Звісно ж, для реалізації таких завдань потрібно було
досягнути головного – перемогти в тій війні. Проте реальність внесла корективи у
плани загарбників, крім того, опір Червоної армії не очікувано впертим, і військова
міць Німеччини почала «пробуксовувати» ще у 1941 р. Терміни реалізації Вермахтом
стратегічного  бліцкригу  за  планом  «Барбароса»  затягувалися  з  кожним  місяцем
війни, зрештою, поки не були зірвані остаточно. Війна на  сході  набула затяжного
характеру, а німецькі окупанти заходилися на свій манер облаштовувати захоплені
ними  українські  терени.  Робили  це  займанці  настільки  глибоко,  що  матеріальні,
демографічні, ментальні наслідки життя в підокупаційному просторі відчуваються
йдонині.

У  результаті  встановлення  нацистського  окупаційного  режиму  на  теренах
України постало декілька адміністративно-територіальних одиниць: військова зона
окупації  (далі  –  ВЗО),  Райхскомісаріат  «Україна»  (далі  –  РКУ),
округа(дистрикт)«Галичина»  –  адміністративний  регіон  у  складі  Генерал-
губернаторства (терени окупованої Польщі), а також губернаторство «Трансністрія»,
що перебувало під управлінням Румунії. Отже, в окупованій Україні з'явилося три
територіальні управлінські структури, що мали певні відмінності,  проте цілковито
контролювалися  німецькою адміністрацією.  Управлінська  вертикаль  кожної  з  них
реалізувала  на  практиці  всі  вказівки,  що  надходили  від  політичного  керівництва
Третього Райху, а найголовніше – працювала як на тактичну, так і  на стратегічну
метуокупації.
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Найбільшою  адміністративно-територіальною  одиницею  України  в  1941  –
1944 рр. став РКУ. Проте й ВЗО не поступалася першому ні чисельністю населення,
ні  площами  окупованих  земель.  Крім  того,  ці  зони  окупації  функціонували
динамічноспочатку вся територія України перебувала під управлінням ВЗО, згодом –
цивільної адміністрації РКУ, а після припинення роботи його структур влада знову
стала належати військовим. Частина східних українських регіонів так ніколи й не
була  передана  під  управління  цивільній  адміністрації  РКУ,  а  тому  військовим
довелося управляти нимибезпосередньо.

Попри  те,  що  в  основі  повсякденної  німецької  управлінської  окупаційної
практики  як  у  РКУ,  так  і  в  Військовій  зоні  знаходилася  нацистська  ідеологія,
гітлерівці все ж не могли повністю відмовитися від суто правових засобів впливу на
поведінку місцевого українського населення, адже така модель управління дозволяла
ставити  перед  ним  певні  завдання  та  контролювати  їх  виконання.  Натомість
населення окупованих територій отримувало можливість існувати в певній, заданій
нормативно-правовими актами системі, яка передбачала (очевидно, що не для всіх
соціальних категорій підокупаційного суспільства) елементарне життєзабезпечення.
Відтак  німецьким  окупаційним  адміністраціям  як  у  РКУ,  так  і  в  ВЗО  довелося
створювати низку квазіправових інституцій: судів, органів нотаріату та адвокатури,
покликаних врегульовувати соціальні відносини в українському суспільстві.

Незважаючи  на  величезний  обсяг  наукового  наративу,  присвяченого  аналізу
найрізноманітніших аспектів нацистського окупаційного режиму на теренах РКУ та
ВЗО,  проблема  функціонування  місцевих  судових  установ,  органів  нотаріату  та
адвокатури  донині  вивчена  недостатньо  й  потребує  окремого  системного,
комплексного та багатоаспектного спеціального дослідження.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Дисертацію
виконано  в  межах  планової  тематики  наукових  досліджень  кафедри  історії  та
культури  України  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет  імені  Григорія  Сковороди»  –  «Суспільно-політичні  трансформації  в
Україні ХІХ - початку ХХІ століття» (номер державної реєстрації 0118U003849).

Метою  дисертаційного дослідження є з’ясування особливостей гітлерівського
окупаційного  режиму  в  соціально-правовій  сфері  на  теренах  України  у  1941  –
1944 рр.

Її досягнення передбачає реалізацію таких завдань:
– з’ясувати  ступінь  вивчення  проблеми  в  історіографії  та  окреслити

перспективні напрями подальших науковихпошуків;
– розкрити  інформаційний  потенціал  актуалізованої  джерельної  бази

проблеми,  обрати  та  обґрунтувати  методологічні  орієнтири  та  науковий
інструментарій дослідження;

– означити  заходи  керівництва  Німеччини,  здійснені
длязапровадження«нового порядку» в Україні;

– ідентифікувати систему органів та установ, уповноважених на реалізацію
мети та завдань нацистської окупаційної політики на теренах РКУ таВЗО;
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– встановити  органи влади,  уповноважені  на організацію юридичних форм і
засобів  дотримання  місцевим  населенням  правомірної  поведінки  в  період
запровадження нацистського окупаційногорежиму;

– схарактеризувати нормативно-правову базу,  на основі  якої  врегульовувалася
сфера кримінальних, цивільних і сімейних правовідносин місцевогонаселення;

– окреслити основні закономірності  створення й практичної роботи місцевих
цивільних та кримінальнихсудів;

– розкрити  особливості  створення  та  функціонування  установ  нотаріату  й
адвокатури;

– визначити можливості місцевого населення щодо судового захисту цивільних
прав таінтересів;

– виявити особливості кримінального судочинства в РКУ таВЗО;
– створити  узагальнювальний  соціально-професійний  образ  працівників

окупаційної юридичної сфери та визначити мотиви їх співпраці ізгітлерівцями;
– простежити долю працівників юридичної сфери після повернення радянської

влади.
Об’єктом дослідження виступає окупаційна політика нацистської Німеччини в

Україні.
Предметом дослідження  є  нормативно-правове  врегулювання  правовідносин

на окупованій території України в роки Другої світової війни.
Хронологічні  межі  дослідження  узгоджуються  із  загальноприйнятою  у

вітчизняній  історіографії  періодизацією  Другої  світової  війни  та  нацистської
окупації  України  й  зумовлені  предметом  дослідження.  Вони  окреслені  періодом
перебування  зазначеної  території  в  складі  військової  зони  окупації  та  після
відповідної процедури її передання до складу РКУ, тобто 1941 – 1944 рр.

Територіальні  межі  дослідження  охоплюють  територію  Вінницької,
Волинської,  Дніпропетровської,  Житомирської,  Запорізької,  Київської,
Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Херсонської та Черкаської
областей України в сучасних адміністративних межах, яка входила до складу РКУ, та
Донецької,  Луганської,  Харківської,  Сумської,  Чернігівської  областей,  що  у
визначений хронологічний період складали територію ВЗО.

Методи дослідження.  Теоретико-методологічні засади дисертації ґрунтуються
на  загальнонаукових  принципах:  об’єктивності,  історизму,  системності  та
неупередженості  в  доборі  джерельної  бази.  Зазначені  принципи  історичного
пізнання  реалізовувалися  шляхом  залучення  таких  методів,  як:  проблемно-
хронологічний,  історико-структурний,  формально-юридичний,  логічний,  аналіз,
синтез,  індукція  та  дедукція.  У  роботі  застосовано  уточнений  категоріально-
понятійний апарат.

Наукова новизна одержаних результатів  полягає  у  тому,  що в  українській
історичній науці вперше:

– на  основі  залучення  широкого  корпусу  різнопланових  джерел  здійснено
комплексний аналіз проблеми функціонування місцевих кримінальних та цивільних
судів, адвокатури й нотаріату в РКУ та ВЗО в період нацистської окупації України
1941 – 1944 рр., що дозволяє реконструювати тогочасніпроцеси;
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– введення до наукового обігу змісту маловідомих джерел та їх опрацювання
дозволило  проаналізувати  процес  створення  місцевих  юридичних  установ  у
німецьких окупаційних зонах України, їх вплив на можливості  захисту і  без того
обмежених прав та інтересів місцевогонаселення;

– обрані методологічні підходи дали можливість трактувати досліджувані події
крізь призму функціонування суспільства окупаційного типу, у який на період 1941–
1944  рр.  цілеспрямовано,  за  установками  керівництва  Третього  Райху,  був
перетворений українськийсоціум;

– вивчення  можливостей  захисту  прав  місцевого  населення  РКУ  та  ВЗО
дозволило визначити правові форми врегулювання суспільних відносин на території
УРСР у роки Другої світовоївійни.

Уточнено:
– зміст понять, категорій і термінів, пов’язаних  із  дослідженням особливостей

повсякденного  життя  місцевого  населення  окупованої  Німеччиною  України,  що
обумовлено потребою формування понятійно-категоріального апаратудослідження;

– мотивацію людей, які, перебуваючи в умовах нацистської окупації, вимушено
або  добровільно,  під  тиском  життєвих  обставин  співпрацювали  із  гітлерівським
режимом;

– наукові  напрацювання  істориків  окупаційної  доби,  що  дозволили  виявити
ступінь  реконструкцій  функціонування  структур  окупаційної  юридичної  сфери  в
РКУ  та  ВЗО,  їх  вплив  на  повсякденне  життя  українського  соціуму,  а  також
сформулювати рекомендації щодо подальших напрямівдосліджень.

На підставі  всебічного  аналізу  нормативно-правового поля,  у  якому існувало
українське  суспільство,  набула  подальшого  розвитку  низка  науково-теоретичних
положень, що:

– реконструюють  гітлерівську  окупаційну  політику  щодо  українського
суспільства в її соціально-правовомувимірі;

– визначають співвідношення між позасудовим терором структур окупаційної
влади  і  суто  правовими засобами врегулювання  правомірної  поведінки  місцевого
населення;

– порівнюють правотворчість німецьких цивільних та військових управлінців
РКУ і ВЗО у забезпеченні роботи структур юридичної окупаційноїсфери.

Практичне  значення  одержаних  результатів  дослідження  зумовлене  його
комплексним характером і відповідністю сучасним потребам суспільно-політичного
розвитку України. Уведений до наукового обігу новий масив оригінальних архівних
документів,  теоретичні  міркування  можуть  бути  використані  для  написання
узагальнювальних  наукових  праць,  підручників,  довідкових  та  енциклопедичних
видань, для розробки вибіркових навчальних курсів з історії України, воєнної історії,
а також у музейнійпрактиці.

Особистий внесок здобувача.  Дисертаційна  робота  є  самостійно  виконаною
науковою працею, у якій викладено авторські ідеї,  концепції  та  особисті  підходи,
реалізовані під час розробки основних положень дослідження.

Апробація  результатів  дисертації.  Основні  положення,  висновки  та
рекомендації  оприлюднені  на  10  міжнародних  і  3  всеукраїнських  наукових
конференціях: V Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених,



5

аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих
учених»  (Переяслав,   2018);  Міжнародній  науково-практичній  інтернет-
конференції«Актуальні  дослідження  правової  та  історичної  науки»  (Тернопіль,
травень,  вересень,   грудень  2019  р.);  V  Міжнародній  науково-практичній
конференції«Актуальні  питання  сучасної  науки»  (Київ,  2019  р.);  Міжнародній
науково-  практичній конференції  «Стратегії  та  модуси соціального буття сучасної
людини: захист та допомога» (Чернігів, 2019 р.); Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Сіверщина в історії України» (Глухів, 2019 р.); Міжнародній науковій
конференції  «Теорія  та  практика  сучасної  науки  та  освіти»  (Дніпро,  2019  р.);
Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Україна.  Європа.  Світ.  Історія  та
сучасність» (Київ, 2019 р.); Міжнародній науково-практичнійконференції«Розвиток
суспільних наук: європейські практики та національні перспективи» (Львів, 2019 р.);
І  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  «Історія,  культура,  пам'ять  у
науковому  вимірі:  стан  та  перспективи  (актуальні  питання  нового  та  новітнього
періодів)  (Київ,  2020  р.);  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Історія,
проблеми та  необхідні  умови становлення  громадянського  суспільства  в  Україні»
(Львів,  2020  р.);  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Суспільні  науки:
сучасні тенденції та фактори розвитку» (Одеса, 2020 р.).

Публікації. Основні положення й висновки дисертаційного дослідження викладено
у  36  публікаціях,  серед  яких  1  індивідуальна  монографія,  24  статті  у  наукових
фахових  виданнях  України,  10  публікацій  у  збірниках  матеріалів  наукових
конференцій,  1  праця  додатково  висвітлює  наукові  результати  дисертаційного
дослідження.

Структура  дисертації  обумовлена  метою  й  завданнями  проєкту,  логікою
викладу його основних положень. Дисертація складається зі вступу, семи розділів,
висновків, списку використаних джерел і літератури (959 позицій), додатки. Обсяг
основної  частини  роботи  складає  391  сторінка.  Загальний  обсяг  роботи  –
523 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної проблеми, встановлено її зв'язок із
науковими програмами, планами і темами, сформульовано мету, завдання, об’єкт і
предмет дослідження, розкрито наукову новизну, теоретико-методологічні засади та
практичне значення праці.

Перший  розділ  «Історіографія,  джерельна  база  та  методологія
дослідження» містить аналіз наукової літератури, розкриває методологічні підходи
та інформаційний потенціал актуалізованої джерельної бази.

Аналіз  історіографічних  джерел  з  проблеми  соціально-правових  вимірів
реконструкції  нацистського  окупаційного  режиму  в  Україні,  проведений
упідрозділі1.1.  «Історіографія  проблеми»,  дозволив  виділити  два  методологічно
відмінних  періоди  її  розробки  –  радянський  та  сучасний.  Перший  із  них
окреслюється  1941–  1990-ті  рр.  та  охоплює історіографічний  процес  від  початку
вивчення окупаційного режиму в часи воєнної доби до краху комуністичної ідеології
та  розпаду  СРСР.
Фіналперіодухарактеризувавсящейкризоюмарксизму,початкомзвільненнявід
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догматизму та диктату партійної ідеології. У рамках першого періоду виокремлено
два етапи вивчення проблеми: 1) 1941 – друга половина 50-х рр. ХХ ст.; 2) середина
1950-х – кінець 1980-х рр. Перший етап пов’язаний із реконструкцією окупаційного
режиму ще під час війни та протягом першого повоєнного десятиріччя. Розвінчання
культу  особи  Й.  Сталіна  дало  початок  другому  етапу  радянського  періоду
історіографії проблеми. Його рисами стали: ідеологічний контроль над історичною
наукою,  формування  ідеї  морально-політичної  єдності  радянського  суспільства  в
роки війни, значення керівної ролі партії в організації відсічі ворогу.

Встановлено,  що  у  1940-х  –  першій  половині  1950-х  рр.  проблематика
соціально-правових  вимірів  окупаційної  повсякденності  радянськими  істориками
практично  не  розглядалася.  Згадки  про  це  розчинялися  в  контексті  висвітлення
інших,  більш  ідеологічно  вивірених  і  важливих  для  радянської  історіографії
сюжетіворганізації  всенародної  боротьби  з  окупантами,  морально-політичної
єдності радянського суспільства, керівної та спрямовувальноїролі партії в організації
відсічі окупантамтощо.

Своєрідним програмним документом,  положення якого стали для радянських
істориків керівництвом до дії, став радіовиступ Й. Сталіна від 3 липня 1941 р., у
якому  він  коротко  зупинився  на  характеристиці  окупаційного  режиму,  що  вже
поставав  на  загарбаних  гітлерівцями  територіях  СРСР.  Мовилося  про  долю
радянської держави та життя і смерть народів СРСР, адже ворог планував відновити
владу поміщиків та царату, людей перетворити на рабів німецьких князів та баронів,
онімечити їх.

Для  радянської  історіографії,  публіцистики  та  пропагандистської  літератури
1941 – 1945 рр. був характерним розгляд та інтерпретація проблеми окупаційного
режиму  в  різко  негативному,  викривальному  розрізі,  без  проведення  його
предметного аналізу. Це роботи О. Глухого, К. Дубини, Л. Новиченка, П. Сліпчука, З.
Шульги,  К.  Гурова,  С.  Галаджиєва,  В.  Кружкова.  Їх  праці  характеризувалися
пропагандистським  спрямуванням  й  схематичною,  конспективною  та
публіцистичною  за  стилем  реконструкцією  гітлерівського  окупаційного  режиму.
Основним  концептом  для  авторів  стало  викриття  злочинів  нацистів,  нелюдських
умов,  у  яких  опинилося  населення.  Правовий  статус  місцевого  населення
окупованих  територій  характеризувався  їх  авторами  виключно  в  руслі  публічних
виступів і промов Й. Сталіна. Зрозуміло, що в цих працях відсутні навіть згадки про
налагодження  роботи  місцевих  кримінальних  і  цивільних  судів,  адвокатури  та
нотаріату на окупованих територіяхУкраїни.

Після визволення території України і повернення установ АН УРСР з евакуації
здавалось, що настав час для вивчення окупаційної тематики, дослідження джерел. У
повоєнні роки ці завдання успішно реалізовував колектив Комісії з історії Великої
Вітчизняної війни, а також створений на її базі воєнно-історичний відділ Інституту
історії АН УРСР. Було підготовлено до друку перші збірники документів, дисертації
та монографії. Але, попри конкретні напрацювання перших повоєнних років дуже
швидко роботу Комісії було згорнуто, а згодом інституцію ліквідовановзагалі.

Підсумком  першого  етапу  радянського  періоду  історіографії  окупаційного
режиму стала монографія М. Супруненка. Книга з’явилась у 1956 р., вже в нових
суспільно-політичних умовах початку так званої хрущовської «відлиги».Автору
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вдалося  торкнутися  досить  широкої  проблематики воєнної  доби,  проте  в  оцінках
сутності  «німецько-румунського  окупаційного  режиму»  та  правового  статусу
місцевого населення він не пішов далі сталінських конструкцій.

В окреслений період (1956 р.) вийшов друком академічний двотомник «Історія
української  РСР»,  у  другому  томі  якого  було  вміщено  розділ  «Українська  РСР  у
Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу проти фашистської Німеччини (1941–
1945)»,  автор  якого  –  М.  Супруненка.  Але  він  так  і  не  спромігся  піти  далі
декларативної,  не  підкріпленої  аргументацією  тези  про  запровадження  рабсько-
кріпосницького«новогопорядку»,побудованогонацілковитомубезправ’їтрудящих.

Отже, у перші повоєнні роки відбулося певне розширення тематики досліджень
історії війни. У поле зору науковців потрапляли проблеми функціонування органів
влади  в  різних  окупаційних зонах,  фіксуються  спроби вивчення  роботи  місцевих
судів.  Але  правовий  статус  громадян  на  окупованих територіях  характеризувався
спрощено та вкрай заідеологізовано.

Певні,незначнійнесистемнізмінивдослідженніокупаційногорежимувУкраїні
спостерігалися в 1960 – 1980 рр.  Проте  й ці студії  характеризувалися обмеженим
набором пріоритетних «рекомендованих» для вивчення питань: розкриття злочинів
нацистів,  запровадження  рабсько-кріпосницької  праці  населення,  його  безправне
становище. Позитивною тенденцією стало усунення тези Й. Сталінапро
«реставрацію царату та влади поміщиків». Але з'явилися нові штампи: окупаційний
режим  почали  називати  «військово-каторжним»  і  таким,  що  «відновлював
буржуазно-поміщицькі порядки».

Спроби характеристики управлінського апарату окупантів, стратегічних планів
Німеччини  щодо  України  містить  двотомна  праця  П.  Тронька,  М.  Коваля,
В. Нем ятого, В. Замлинського, В. Кучера, Д. Григоровича «Народная война в тылуʼ
фашистских оккупантов на Украине». Автори роботи серед іншого вказували й на
існування  судових  органів  гітлерівців,  побіжно  згадали  про  окупаційне
законодавство.

Отже,  для  другого  етапу  радянського  періоду  історіографії  гітлерівського
окупаційного режиму, який тривав із середини 1950-х до середини 1980-х рр., стали
відмова від сталінських тез щодо реставрації царату та відновлення влади поміщиків
в окупованих районах СРСР, онімечення народів. Натомість, радянські історики так і
не  пояснили  причини і  наслідки  процесів,  що відбувалися  в  окупованій  Україні.
Практично весь «аналіз» зводився до модифікації сталінських тез про окупаційний
режим. З'ясувати ж його сутність навіть з позицій марксистко-ленінської методології,
розкрити  поняття  «рабсько-кріпосницька  праця»,  «військово-  каторжний»  режим,
«буржуазно-поміщицькі порядки» дослідники навіть не намагалися. Проблематика
нацистського окупаційного режиму опинилася на маргінесі наукового дослідження,
поступившись місцем возвеличенню «керівної та спрямовуючої ролі комуністичної
партії в організації відсічіворогу».

Сучасний період історіографії проблеми нацистського окупаційного режиму в
Україні  пов’язаний  із   ініційованою  М.  Горбачовим  політикою
«перебудови»,«гласності»,  «плюралізму»  та  «нового  мислення»,  котра  поступово
призвела  до  втрати  КПРС  ідеологічного  контролю  над  історичною  наукою.
Послаблення ідеологічного   тиску   спричинило   зміни   в   підходах   до   наукового
пізнання, а
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марксистсько-ленінська  методологія  втратила  вплив,  поступившись
антимарксистськимконцепціям.Деідеологізаціїнаукисприяливідмовавідцензурий
поступове відкриття доступу до архівнихфондів.

Початок  сучасного  періоду  історіографії  окупаційного  режиму  пов'язуємо  з
публікаціями  в  середині  1990-х  рр.  досліджень  М.  Коваля,  що  мали  чіткий
україноцентричний вимір і стали провідниками в наукове середовище ідей відмови
від  політизації  та  ідеологізації  історичного  пізнання.  У  праці  «Україна  у  Другій
світовій  і  Великій  Вітчизняній  війнах  (1939–1945):  Спроба  сучасного
концептуального  бачення»  (1994  р.)  М.  Коваль  стверджував,  що  внаслідок  дії
ідеологічного фактора, повноцінної історіографії Другої світової війни в Україні так
і не було створено, а радянська заідеологізована історіографія цілком свідомо була
позбавлена  найголовнішого  –  повноцінної  наукової  концепції,  засад  адекватного
відображення  й  тлумачення  центральних  віх  історичного  процесу.  Фактично
зусиллями  М.  Коваля  руйнувався  ідеологічно-партійний  міф  про  «Велику
Вітчизняну війну радянського народу». Визначені дослідником напрямки наукових
досліджень продовжують розроблятися й сьогодні.

Відкриття  доступу  дослідників  до  раніше  закритих  архівних  фондів,
припинення  будь-якого  державно-партійного  контролю  за  роботою  істориків
сприяли тому, що протягом 1990-х рр. та на початку ХХІ ст. вітчизняні студії з історії
нацистського  окупаційного  режиму  досягли  нових  рубежів,  за  якими  відкрилися
майже  незнана  до  того  картина  життя  українського  суспільства  в  умовах
гітлерівського «нового порядку».

Розгляд  сучасного  періоду  історіографії  нашої  проблеми  неможливий  без
аналізу праць професора О. Лисенка. Характеризуючи сучасний світовий науковий
дискурс Другої світової війни, вчений наголошує на тому, що зарано говорити про
завершену картину інституційно-правового оформлення гітлерівського окупаційного
режиму. На думку вченого, усе ще маловідомою залишається робота окупаційних
судових  органів,  порядок  розв’язання  суперечок  між  фізичними  особами,
регулювання їх відносин з юридичними особами, трудове, цивільне, сімейне та інші
галузі права як нормативно-регулятивні чинники на окупованих територіях1.

Попри  певну  стагнацію  й  методологічні  прогалини  усе  ж  маємо  значні
напрацювання в «окупаційній історіографії». Різноманітним сторонам окупаційного
режиму  присвячені  дослідження  багатьох  вітчизняних  істориків.  Так,  історико-
правові аспекти «нового порядку» аналізує П. Рекотов, соціокультурні – І. Спудка,
соціально-економічні – О. Потильчак, І. Вєтров та Н. Глушенок, релігійно-духовні –
О. Лисенко, Ю. Волошин, В. Гордієнко, І.  Грідіна та М. Михайлуца. Чи не єдине
комплексне  дослідження  ситуації  у  ВЗО  належить  В.  Нестеренку.  Дослідженням
регіональнихособливостейокупаційногорежимузаймалися  І.  Тарнавський,
А. Скоробагатов,І. Петрова,  В. Удовик,О. Костючок,  Ф. Полянський,
С. Стельникович,  Ю. Олійник,  В. Абакумова,  К. Сміян,В. Власенко,С. Іванов,Б. Зек.
У цих працях реконструюються економічні, соціальні, релігійно-духовні та 

1 Лисенко О.Є. Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи. 
Український історичний журнал. 2011. № 4. С. 185, 186.
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репресивні аспекти окупаційного минулого України.
Соціальний  статус  населення  окупованих  територій  охарактеризовано  в

роботах А. Подольського,Ф. Левітаса, О. Гончаренка, Ф. Винокурової, Н. Сугацької,
О. Трепкачової та Р. Михальчука, які розглядали особливості геноциду єврейського
народу  України.  Ці  автори  виокремлюють  соціально-  правовий  статус  євреїв
України, порівнюють його із цивільними, сімейними, трудовими правовідносинами
інших категорій місцевогонаселення.

Феномен колабораціонізму перебуває у фокусі досліджень Валентини Шайкан.
Зокрема,  авторка  проаналізувала  форми  співробітництва  частини  місцевої
інтелігенції  з  німецькою владою в  процесі  створення  та  функціонування  органів
місцевого  управління.  Однією  з  причин,  що  зумовлювали  подібну  співпрацю,
дослідниця  називає  екстремальні  умови  життя  в  окупації.  Схожої  позиції
дотримується  І.  Дерейко,  на  думку  якого  чинниками,  що  змушували  місцеве
населення  до  колабораціонізму  були  безпрецедентна  жорстокість  влади,  голод  та
нестача найнеобхіднішого.

Проблеми повсякденного життя міського населення України в період німецької
окупації вивчали Т. Заболотна, Б. Зек, В. Кононенко, К. Курилишин, О. Савицька та
ін.  Параметри життєвого рівня мешканців міст України та соціокультурні аспекти
побутуваннягородянз ясованоупрацяхТ.ʼ  Заболотної,Б. Зека,В. Кононенка,К. Курилиш
ина, О. Савицької.

Питання  кадрового  забезпечення  органів  місцевої  окупаційної  влади вивчала
Л. Мельничук. Становище української інтелігенції в  роки  окупації  досліджували
Л. Бідоча,  В. Гінда,  Т. Заболотна,  О. Салата.  Дослідники  вказали  на  причини
співпраці  цієї  верстви населення  з  окупантами,  які  фактично не  відрізнялись від
мотивів інших соціальнихгруп.

Нацистська  окупація,  як  стверджують  сучасні  дослідники,  украй  негативно
позначилася на різних сферах життя тогочасного суспільства, призвела до суттєвих
змін у повсякденному житті місцевого населення України. Для більшості людей на
перший  план  виходять  питання  виживання  свого  власного  і  своїх  близьких.
Водночас  різноманітні  аспекти  життя  населення  в  роки  нацистської  окупації,
досліджені сучасними українськими істориками, все ж не дозволяють нам скласти
цілісне  уявлення  про  життя  людей  на  окупованій  ворогом  території,  зокрема
особливості їхнього побуту, шляхи розв’язання проблем, що поставали в тогочасних
умовах  періоду  окупації.  Відтак  існує  чималий  спектр  проблем,  що  потребують
детального вивчення.

В. Шайкан довела, що функції каральних органів виконували українські правові
відділи  очолювані  мировими  суддями,  які  контролювали  діяльність  органів
місцевого  управління,  стежили  за  тим,  щоб  населення  не  порушувало  наказів,
розпоряджень німецьких органів влади та допоміжних управ.

Порівняно  ширше  проблема  функціонування  цивільної  адміністрації  РКУ та
судової  системи  представлена  в  розділі  «Система  управління  окупованими
територіями» у колективній монографії «Історія Другої світової війни: погляд з ХХІ
століття».  Автори  розділу:  О.  Гончаренко,  О.  Лисенко  та  Т.  Першина  –
схарактеризували нормативнубазуокупаційногосудочинства. У тексті
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проаналізовано порядок роботи судів РКУ,  їхні  повноваження,  порядок кадрового
забезпечення,  досліджуються  юридичні  й  правові  механізми  та  засоби  впливу
окупаційної адміністрації на місцеве населення.

Проблеми функціонування системи місцевих судових установ РКУ в окремий
предмет  наукового  аналізу  виділив  О.  Гончаренко.  Цьому  сприяв  і  вибір  теми
дослідження  –  функціонування  гітлерівського  окупаційного  апарату  всіх
управлінських рівнів  та  його  регулятивний вплив  на  правовий статус  цивільного
населення.  Автор  полемізує,  а  у  відстоюванні  окремих  принципових  положень
навіть конфліктує  із  напрацюваннями вітчизняної історіографії,  представники якої
застосовували  й  далі  використовують  неправомірний з  погляду  юридичної  науки,
термін  «безправне  становище»  місцевого  населення.  Усупереч  цьому,  дослідник
доводив,  що  населення,  яке  мешкало  на  окупованих  територіях,  мало  суттєво
обмежений, але все ж правовий статус як певну міру й свободу поведінки в рамках
проголошених нормативними актами правовихприписів.

У  монографії  О.  Гончаренка  розглянуто  особливості  застосування
адміністративного, податкового, трудового, кримінального, цивільного та сімейного
права  в  контексті  врегулювання  повсякденного  життя  окупованого  соціуму.  У
дотичній  з  О.  Гончаренком  проблемно-тематичній  ніші  працював  М.  Куницький,
дослідивши соціально-правовий статус населення РКУ в усіх сферах повсякденного
життя.

Важливим  наративом  у  контексті  досліджуваної  проблеми  є  колективна
монографія О. Гончаренка, М. Куницького та О. Лисенка «Система органів місцевого
управління  на  території  райхскомісаріату  «Україна»  та  «військової  зони».  1941  –
1944 рр.», один із підрозділів якої присвячено судовій системі. Автори вказали на
один  з  основних  і  дієвих  механізмів  врегулювання  соціальних  відносин  –
можливість захисту прав та інтересів людей у судовому порядку.

Проблема  організації  системи  судочинства  на  окупованих  гітлерівцями
територіях  України  усе  більше  потрапляє  в  зону  уваги  вітчизняних  науковців.
Здебільшого  це  стосується  РКУ та  дистрикту  «Галичина»  і  меншою мірою ВЗО.
Відомості  про  судову  систему  в  окупованій  Україні  містяться  як  в  текстах
дисертаційних досліджень, монографій, так і невеликих за обсягами публікаціях. Це
стосуєтьсяпрацьН. Колесник,Н. Кузовової,Т. МартиненкотаК. Кондратюк,
Ю. Левченко, Ю. Олійника, Л. Трепак.

Сучасна  вітчизняна  історіографія  нацистського  окупаційного  режиму  1941  –
1944 рр. в Україні проходила своє становлення на початку 1990-х рр. під впливом
наукового історичного наративу української діаспори. У першу чергу це стосується
праць В. Косика, який не лише розглянув проблему впливу передвоєнної сталінської
політики на поведінку українців в окупації та їхнє ставлення до німців, а й поставив
ці  два  чинники в безпосередню залежність одне від  одного,  навіть спричинивши
історіографічну полеміку.

Розглядаючи  історіографічні  аспекти  проблеми,  слід  згадати  про  певні
напрацювання  у  цьому  напрямі  російських  та  білоруських  дослідників.
Узагальнювальні  видання,  які  з'явились  у  Російській  Федерації,  свідчать  про
правонаступництво історичної науки цієї країни радянської традиції.
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Важливою  для  розуміння  явища  колабораціонізму,  зокрема  його  соціально-
політичних  причин  та  типологізації,  продовжує  залишатися  праця  М. Семиряги.
Висловлені  відомим  вченим  думки  та  аргументи  продовжують  певним  чином
використовуватись і  донині. Проте,  у поле зору частини дослідників потрапили й
такі мотиви колабораціонізму як необхідність елементарного життєвого виживання
людей, наслідки діяльності сталінського режиму. У цих працях є немало згадок про
організацію  місцевого  апарату  влади,  передачу  їх  керівництву  повноважень  у
юридичній сфері, створення судових установ, адвокатури та нотаріату. У найбільш
концентрованомувиглядіцяінформаціяміститься  у  працях  Б. Ковальова  та
І. Єрмолова.  Так,  Б. Ковальов  виходить  із  того  факту,  що  німецьке  військове
командування, зацікавлене в стабільності свого тилу власноруч проводило заходи в
судовій  сфері,  певний  час  делегуючи  ці  функції  керівництву  органів  місцевого
управління.

Більш  радикальні  оцінки  окупаційного  режиму,  встановленого  в  Росії,  ніж
згадувані,  належать  І.  Єрмолову.  Він  стверджує,  що  радянські  громадяни,
опинившись за лінією фронту, у ряді випадків вели доволі нормальне і прийнятне
життя, хоч і мали обмежений правовий статус. Зокрема, були захищені відзлочинців
та інших порушників порядку, могли відстоювати свої права усуді.

Розгорнуті  характеристики  судових  органів  Білорусії  містяться  у  праці
В. Чехлова.  Її  автор  встановив,  що  до  листопада  1941  р.  усі  судові  справи
розв’язувалися  німецькими  військовими  органами  і  лише  згодом  було  дозволено
створення міських та районних мирових судів. Аналогічні тенденції відбуваються і в
середовищі науковцівБілорусії.

Зарубіжні  дослідники  також  приділили  певну  увагу  висвітленню  подій,  що
відбувалися на окупованій території України. Фактично намітилися  дві  тенденції в
розкритті  окупаційної  тематики.  Частина  істориків  реконструювала  події   в
типовому  для  радянських  дослідників  «чорно-білому»,  «віктимному»  обрамленні
долі місцевого населення, а інша – намагалася подати їх у динаміці, наголошуючи,
що частина місцевої людності лояльно чи нейтрально поставилася до гітлерівського
вторгнення.  І  лише  з  часом  гітлерівці  непродуманою  й  жорстокою  політикою
налаштували проти себе місцевий соціум, підштовхнули його до участі в русі Опору.

До  першого  напряму  належить  праця  чеського  дослідника  В.  Краля,  який
схарактеризував  злочинні  заходи  окупаційної  адміністрації  стосовно  населення
України.  За логікою вченого,  оскільки в основу проведення окупаційної  політики
було покладено нацистську ідеологію, то й режим не міг бути іншим, як злочинним.
Німецький історик Н. Мюллер досліджував злочини підрозділів Вермахту, учинені
на окупованих територіях. Цим самим вчений спростовував сформований у західній
історіографії  міф  про  непричетність  німецької  армії  до  злочинів  проти  мирного
населення.

Інша  група  дослідників,  виходила  із  принципу  лояльності  та  нейтральності
частини населення до окупантів, котрі не скористалися цією можливістю й своїми
непродуманими,  жорстокими  діями  змогли  швидко  налаштувати  проти  себе
підокупаційний соціум. До цієї групи дослідників належать У. Ширер, А. Даллін,
Рольф-Дітер Мюллер, І. Каменецький.
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У перші десятиріччя ХХІ ст.  зарубіжні  дослідники почали приділяти більше
уваги  ніж  раніше,  розкриттю  окупаційної  політики.  Тактичні  протиріччя  між
Е. Кохом  та  А.  Розенбергом  аналізуються  у  книзі  Б.  Єржабкової,  присвяченій
вивченню заходів окупантів в організації шкільної освіти в Україні.  Дослідженню
становища місцевого населення в Україні в контексті політики Голокосту приділила
увагу  В.  Лауер.  Авторка,  аналізуючи  ситуацію  на  прикладі
генеральногоокругу«Житомир»,  згадує  і  про  судову  систему,  що  здебільшого
вирішувала цивільні справи між українцями.

Важливою  для  розуміння  процесів,  що  відбувалися  на  окупованій  території
України  у  1941  –  1944  рр.  є  книга  К.  Беркгофаіз  влучною,  промовистою
назвою«Жнива  розпачу.  Життя  і  смерть  під  нацистською  владою».  У  поле  зору
дослідника  потрапили  різні  категорії  місцевого  населення.  Особливо  складним
становище місцевого населення було на території РКУ, хоч і  тут мешканці,  окрім
євреїв, все ж користувалися обмеженими правами.

Історіографічний  аналіз  проблеми  переконливо  доводить  відсутність
спеціальних  досліджень,  предметом  аналізу  яких  було  б  функціонування  судової
системи,  адвокатури  та  нотаріату  в  РКУ  та  ВЗО,  що  спрощує  бачення  життя
українців  у  підокупаційному  соціумі,  не  передає  усієї  палітри  тогочасних
соціальних  відносин.  Це  сприяє  формулюванню  «чорно-білих»
висновківта«віктимного» підходу до зображень характеристик окупаційного режиму,
перетворює українське суспільство в безмовний суб’єкт нацистського соціального
експериментаторства. Отож на сьогодні назріло завдання – на основі невідомих та
маловідомих  архівних  джерел,  оновлених  методологічних  підходів  та  орієнтирів
провести реконструкцію функціонування судових органів, адвокатури та нотаріату
як важливих регуляторів суспільного життя українців у період гітлерівської окупації.

Характеристиці емпіричної основи праці присвячений підрозділ1.2.«Джерельна
база дослідження». Джерельною базою дослідження стали: 1) архівні документи; 2)
збірники  документів  і  матеріалів  радянської  доби;  3)  документальні
публікаціїсучасного  періоду;  4)  місцеваперіодична  преса  часівокупації;мемуарні
джерела.  Основний масив  інформації  становили маловідомі  або  ж взагалі  ще  не
введені до наукового обігу архівніджерела.

Основні  архівні  джерельні  комплекси  дослідження  зосереджені  у  фондах
Центрального державного архіву вищих органів влади й управління України (далі –
ЦДАВО України) та 12-ти обласних державних архівах України, зокрема Вінницької,
Волинської,  Житомирської,  Запорізької,  Київської,  Миколаївської,  Полтавської,
Рівненської, Сумської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей. Важливим
є документальний масив матеріалів архівно-слідчих справ Галузевого державного
архіву  Служби  безпеки  України  (далі  –  ГДА  СБУ)  та  регіональних  архівних
управліньСБУ.

Серед  архівних  документів  виділяється  фонд  «КМФ-8»  «Колекція
мікрофотокопій  документів  німецько-фашистської  окупаційної  адміністрації  і
командування  вермахту,  що  діяли  на  тимчасово  окупованих  східних  територіях»
(ЦДАВО  України).  У  документах  фонду  зберігаються  накази  і  розпорядження,
статистичні й аналітичні звіти німецької військової та цивільної окупаційної влади,
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що стосуються  створення  й  забезпечення  контролю за  роботою місцевих  органів
правосуддя. Ця документація репрезентує оцінки німецькими управлінцями реалій
функціонування юридичної сфери. Інформативно насиченим є фонд 2077 «Генерал-
комісар Волині і Поділля», де містяться нормативні акти, що регулювали діяльність
місцевих судів, адвокатури та нотаріату.

Немалий евристичний  потенціал  у  контексті  проблеми дослідження  надають
фонди  регіональних  державних  архівів  України.  Документи  фонду  Р-
1152«Житомирський  гебітскомісаріат»  Держархіву  Житомирської  області
використовувались  для  встановлення  управлінських  підходів   німецької
адміністрації  до  створення  та  нормативного  супроводу  роботи  судових  органів,
кадрової  політики  щодо  осіб,  які  погодилися  обійняти  відповідні  посади  в
юридичних установах.

Вагоме  значення  мають  документи  фонду  Р-8676  «Колекція  періодичних
видань,  наказів,  розпоряджень,  листівок,  плакатів,  брошур  періоду  німецько-
фашистської  окупації України» Держархіву Полтавської  області,  серед документів
якого міститься нормативна база, на якій базувалась діяльність судів, адвокатури та
нотаріату.

Важлива  за  своїм  евристичним  потенціалом  інформація,  що  дозволяє
проаналізувати  регулятивний  вплив  німецьких  управлінців  на  юридичну  сферу,
виявлено  у  фондах  Держархіву  Волинської  області.  Найбільшим  за  кількістю
документів є фонд Р-71 «Луцький мировий суд».

Конкретні  фактичні  дані,  важливі  для  реконструкції  повсякденної  роботи
місцевих  судів,  адвокатури  та  нотаріату,  містять  документи,  виявлені  у  фондах
міських і районних управ. Серед  них  виділяються фонди: Р-1841 «Сумська міська
управа» Держархіву Сумської області; фонди Р-2356 «Київська міська управа» та Р-
2362  «Куренівська  районна  управа»  Держархіву  Київської  області;  фонд  Р-
2342«Новосанжарська районна управа» Держархіву Полтавської області;  фонди Р-
33«Рівненська міська управа» та Ф. Р-52 «Рівненська районна управа» Держархіву
Рівненської  області;  фонди  Р-3001  «Чернігівська  міська  управа»  таР-
4362«Ніжинська  районна  управа»  Держархіву  Чернігівської  області.  Ці  фонди
містять  документи  правових  та  адміністративних  відділів  управ,  які  також
розглядали цивільні правовідносини місцевого населення.

У  матеріалах  фонду  Р-2412  «Музей-Архів  переходової  доби»  Держархіву
Київської області містяться відомості про роботу правових відділів, до повноважень
яких відносилося надання різних форм юридичної допомоги населенню, створення
нормативних  актів,  які  врегульовували  правомірну  його  поведінку.  Ці  документи
конкретизують  відповідний  напрям  роботи  місцевої  влади  в  період  відсутності
судових установ.

Документи  фонду  Р-2342  «Новосанджарська  районна  управа»  Держархіву
Полтавської  області  та  фондів  Р-3001  «Чернігівська  міська  управа»,  Р-
4362«Ніжинська  районна  управа»  Державного  архіву  Чернігівської  області
використані для аналізу діяльності органів реєстрації актів цивільного стану, видачі
документів, що підтверджують юридичні факти.
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Детальні вказівки щодо організації цивільного та кримінального судочинства,
приклади  судового  провадження  містить  фонд  Р-2302  «Шліхтер  1-го  району
м. Полтави» Держархіву Полтавськоїобласті.

Найбільшим  за  інформаційним  потенціалом  джерельним  комплексом,  є
кримінальні  та  цивільні  справи  місцевих  судових  установ.  У  дослідженні
використано судові кримінальні та цивільні справи 17 архівних фондів Держархівів
Київської,  Волинської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Черкаської  та
Чернігівської  областей.  Проаналізовані  справи  цивільного  та  кримінального
судочинства  дозволили  реконструювати  реальну  картину  функціонування  судової
системи РКУ та ВЗО.

Справи  цивільного  судочинства  надали  змогу  сформулювати  принципові
положення  щодо  процедури  та  порядку  ухвалення  рішень  про  розлучення,
укладання  шлюбу,  усиновлення,  установлення  опіки  та  піклування,  часу  й  місця
народження  особи,  ідентифікації  особистих  даних,  оголошення  людини  безвісти
відсутньою або померлою, поділу майна, набуття спадщини. Зміст кримінальних і
цивільних справ надав можливість порівняти особливості судового провадження в
різних  регіонах  ВЗО,  виявити  відсутність  єдиних  підходів  керівників  польових
комендатур. Вивчення ж судового провадження в РКУ, навпаки, показало уніфікацію
принципових підходів німецької адміністрації до цього напрямку роботи місцевих
юридичнихустанов.

Особливості  створення та забезпечення роботи місцевих судів,  адвокатури та
нотаріату дозволяють відтворити документи фонду Р-1841 «Сумська міська управа»
Держархіву Сумської області. У ньому знаходяться справи правового відділу управи
та  судових  органів.  Завдяки  документам  фонду  конкретизується  процес
неодноразової  реорганізації  судової  системи  в  Сумах.  На  основі  аналізу  цих
документів  установлено,  що  функції  судового  органу  на  різних  етапах  окупації
виконував  ще  й  правовий  відділ,  а  також  спеціально  створена  для  цього  судова
комісія.  Документи  фонду  розкривають  роботу  адвокатського  бюро,  систему
покарань його працівників.

Унікальним за змістом і складом документів виявився фонд Р-3465 «Юридична
консультація  Чернігівської  міської  управи»  Держархіву  Чернігівської  області.  Він
містить положення про юридичну консультацію, звіти про діяльність установи, яка
виконувала  роль  корпоративного  адвокатського  об’єднання.  А  от  у  фонді  Р-
5«Черкаська  юридична  консультація»  Держархіву  Черкаської  області  зберігається
інформація, що конкретизує роботу місцевих суддів та адвокатури.

Відносно  невеликою  є  чисельність  документів  фондів  нотаріальних  контор
місцевих  управ.  У  ході  дослідження  ці  документи  використовувалися  для
встановлення  завдань,  вартості  нотаріальних послуг,  попиту  населення  у  наданні
відповідних послуг. Це стосується фондів: Р-2529 «Київська нотаріальна контора»,
Р-1853  «Нотаріальна  контора  Сумської  міської  управи»,  Ф.  Р-3457  «Нотаріальна
контора Чернігівської міської управи».

Важливий масив архівних джерел становлять документи архівно-слідчих справ,
що  зберігаються  в  архівних  установах  СБУ.  У  змісті  справ  виявлено  документи
видані німецькою владою, рішення в цивільних і вироки у кримінальних справах.
Аналіз цих кримінальних справ дозволив відстежити подальшу особисту долю
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співробітників  юридичної  сфери  після  звільнення  України.  У  цих  документах
простежується  інквізиційний  характер  радянської  репресивно-каральної  системи.
При застосуванні критичного підходу до змісту цих справ можемо пересвідчитися в
тому,  яким  чином  створювалась  та  забезпечувалась  робота  судів,  адвокатури  та
нотаріату.

Важливою  групою  джерел  є  опубліковані  документи.  Археографічні
публікаціїрадянського періоду є малоінформативними, бо у них зафіксовано лише
окремізгадки  про  судову  систему.  Це  такі  видання,  як: «Преступныецели  –
преступныесредства»,  «Совершенно  секретно!  Только  для  командования,  «СС  в
действии: Документы о преступлениях СС», «Німецько-фашистський окупаційний
режим на Україні», «СоветскаяУкраина в годыВеликойОтечественнойвойны, 1941–
1945:  Документы  и  материалы»,  «Історія  застерігає»:  трофейні  документи  про
злочини  німецько-фашистських  загарбників  та  їх  посібників  на  тимчасово
окупованій території України в роки Великої Вітчизняної війни».

Уцих виданнях конкретизувалась злочинна сутність нацистського окупаційного
режиму, наголошувалося на застосуванні позасудових засобів, методів і механізмів
впливу  на  населення,  необґрунтованих  масових  репресій,  уведення  принципу
колективної відповідальності за дії радянських партизанів і підпільників. Документи
цих збірників зображували Україну як невичерпне джерело продовольства, сировини
та робочої сили для Німеччини. Подібні матриці застосовувалися під час створення
регіональних  збірників  документів,  покликаних  конкретизували  й  деталізували
злочинні дії гітлерівців на рівні областей окупованої України.

Виданнязбірників  документів,  які  ілюструють  події  та  процеси,  що
розгортались на окупованих територіях України, здійснюється і в сучасний період. У
них розширюється проблемно-тематичне тло зображуваних подій.  До цих видань
потрапляють  і  документи,  що  показують  роботу  судів,  адвокатури  та  нотаріату.
Окупаційна буденність у багатьох її проявах присутня у виданнях, що репрезентують
різні  регіони  України,  зокрема  Вінниччину  («У  лещатах  «нового  порядку»:
населення Вінниччини під нацистським окупаційним режимом: Збірник документів і
матеріалів»),  Кіровоградщину  («Кіровоградщина  і  кіровоградці  в  роки  Другої
світової війни: Спогади, документи і матеріали»),  Чернігівщину («Чернігівщина в
роки нацистської окупації: Документи і матеріали»), Херсонщину («Херсонщина за
часів  нацистської  окупації.  1941–1944  рр.»),  Хмельниччину  («Життя  в  окупації.
Славута і Славутчина в 1941–1943 рр.»), Київ («Київ у дні нацистської навали. За
документами радянськихспецслужб»).

На  сьогодні  маємо  низку  археографічних  видань,  упорядники  яких,
використавши раніше не доступні документи радянських спецслужб, розглядаючи
проблему насильства над цивільним населенням України, подають документи, які
ілюструють  окупаційну  реальність.  Зокрема,  ця  інформація  присутня  у
виданні«Насильство  над  цивільним  населенням  України.  Документи  спецслужб.
1941  –  1944».  Змістовні  блоки  інформації  містяться  в  збірнику  «Київ:  влада,
суспільство». У  комплексному  виданні  «Архіви  окупації»  охарактеризовано
окупаційні фонди архівівУкраїни.
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Важливою групою джерел, здатних відкрити маловідомі сторінки окупаційного
минулого, є мемуарна література. Попри значний рівень суб’єктивності, ці джерела
все ж здатні передати настрої місцевого населення, їх реакції на заходи окупаційної
адміністрації,  оцінки  дій  тих,  хто  співпрацював  з  гітлерівцями.  Інформативно
насичені спогади про окупаційну буденність у Харкові залишив О. Семененко, який
у  перший  період  роботи  міської  управи  обіймав  посаду  завідувача  юридичним
відділом.  Опубліковані  спогади  Ф.  Пігідо-Правобережного  подають  інші,
альтернативні  радянським  оцінки  роботи  органів  місцевого  управління,  реакції
населення  на  окупацію.  Тему  повсякденного  життя  киян  уперше  описану
А. Кузнєцовим  у  книзі  «Бабин  Яр»,  розвинув  Д.  Малаков  у  спогадах  «Оті  два
роки...у  Києві  при німцях».  І  хоч  автори  спогадів  не  згадують  про  роботу  судів,
адвокатури та нотаріату, вони усе ж передають загальну атмосферу невизначеності,
нестачі найнеобхіднішого для задоволення елементарних життєвих потреблюдей.

Не  менш  важливим  джерелом  вивчення  проблеми  функціонування
місцевихсудових установ, адвокатури та нотаріату в окупованій Україні є періодична
преса.У  змісті  тогочасної  періодики  є  немало  відомостей про  роботу  судів,
адвокатських  та  нотаріальних  установ.  Частина  повідомлень  стосувалась  сфери
сімейних відносин, недійсності втраченихдокументів.

Використаний  у  дослідженні  широкий  пласт  різноманітної  за  походженням,
характером,  ступенем  інформативності  джерельної  бази,  більшість  якої  є
неопублікованою,  дозволяє  детально,  всебічно  та  об’єктивно  проаналізувати
маловідомі  й  недостатньо  вивчені  проблеми  функціонування  місцевих  судів,
адвокатури та нотаріату РКУ і ВЗО.

Теоретичні  та  методологічні  орієнтири,  принципи  та  методи
дослідженнярозглянуті  у  підрозділі  1.3.  «Теоретико-методологічні  основи
дослідження».  Воснову  інтерпретації  досліджуваних  подій  покладено
загальнонаукові  принципиісторизму,  об’єктивності,  а  також  неупередженості  у
відборі  джерельної  бази.Явища  і  процеси  розглядалися  у  їх  діалектичному
взаємозв’язку.  Комплекснийпідхід  дозволив  зобразити  систему  установ
окупаційного режиму у їхцілісномувигляді, врахувати завдання, які ставились перед
кожною  із  управлінських структур.Праця побудована за традиційним в історичній
науці  проблемно-хронологічнимпринципом,  який  дозволяє  викласти  події  у  їх
часовому  просторі,  врахуватипричинно-наслідкові  зв’язки  між  досліджуваними
подіями, явищами та процесамияк на теренах РКУ, так і у ВЗО.

Висновки, узагальнення формулювалися на основі застосування таких методів
наукового пізнання, як: аналіз, синтез, індукція та дедукція. Це дозволило виділити
сутнісні  характеристики  гітлерівського  окупаційного  режиму,  відійти  від
радянського  догматичного  наповнення  змісту  термінів  «військово-каторжного
режиму»,  «реставрацію  влади  царату  та  поміщиків»,  «рабсько-кріпосницької
праці»,«безправного» становища населення.

Репрезентація  управлінської  діяльності  усіх  ланок окупаційного адміністрації
здійснювалася  на  основі  системного  аналізу,  а  також  структурного  методу.  Це
дозволило  розглянути  процес  прийняття  важливих  нормативних  установок  на
вищому управлінському щаблі,  а також їх безпосередню практичну реалізацію на
місцях.
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Одним із завдань праці є порівняння стану функціонування місцевих судових
установ, адвокатури, нотаріату в РКУ та військовій зоні окупації. Тому неодмінною
умовою  досягнення  визначеного  дослідницького  горизонту  стало  застосування
компаративістської методики.

Прийоми  типологізації  дозволили  проаналізувати  різні  види  нормативно-
правових актів, зміст цивільних та кримінальних справ, особливості цивільного та
кримінального процесу, виконання рішень цивільних та вироків кримінальних судів,
нотаріальні чинності періоду окупації як в РКУ, так і у ВЗО. Використання методик
правознавства  (формально-юридичного методу та методу тлумачення нормативно-
правових актів) пояснюється тим, що з їх допомогою аналізувалась нормативна база,
повсякденна робота судів, адвокатури та нотаріату.

У  зв’язку  із  виявленням  та  залученням  до  наукового  обігу  значної  кількості
архівних джерел у дослідженні використано джерелознавчі методи і прийоми роботи
з  документами.  На  їх  основі  виявлялися  найбільш  репрезентативні  джерела,
типологізувалися їх види, трактувавсязміст.

У  другому  розділі  «Загальна  характеристика  нацистського  окупаційного
режиму  на  теренах  Райхскомісаріату  «Україна»  та  військової  зони  окупації»
подано  концептуальні  параметри  функціонування  системи  «нового  порядку»  у
загарбаній гітлерівцями країні.

У підрозділі 2.1. «Управлінський апарат у РКУ і ВЗО як засіб реалізації мети
та завдань окупації»  встановлено, що в адміністративно-територіальному плані на
окупованих  Німеччиною  та  її  союзниками  теренах  України  упродовж  1941  р.
постало  декілька  окупаційних  зон,  при  створенні  яких  жодним  чином  не
дотримувалися  власне  українські  історичні  чи  етнографічні  традиції,  проте
враховувалося її  колоніальне минуле,  територіальні претензії  войовничих сусідів і
тактичний  перебіг  війни  на  Сході:  дистрикт  «Галичина»  у  складі  Генерал-
губернаторства;  губернаторство  «Трансністрія»,  яке  перебувало  в  управлінні
союзника  Німеччини –  Румунії;  РКУ та  ВЗО.  Найбільшою з  них за  чисельністю
населення  і  територіальною  площею  був  РКУ.  Система  управління  у  ньому
будувалася  за  принципом  суворої  централізації,  з  повним  контролем  німецьких
управлінців за загарбаною територією, позбавленою суверенності.  Передбачалося,
що ВЗО буде  поступово  скорочуватися  шляхом передачі  відповідних територій  у
відання цивільної адміністраціїРКУ.

Система окупаційної влади базувалася на тоталітарному характері управління
внутрішньої  адміністрації.  Жодних  поступок  місцевому  населенню  здійснено  не
було,  а  створення  представницьких  органів  суворо  каралося.  Управління  в  обох
окупаційних зонах відбувалося за схемою централізованої вертикалі влади, у якій
місцеве  населення  посідало  нижчі  ланки  та  було  зобов’язане  беззаперечно
виконувати всі накази окупантів

У підрозділі 2.2. «Український соціум в умовах нацистського «нового порядку»
схарактеризовано  основні  заходи,  покладені  в  основу  окупаційної  політики.
Встановлено, що окупаційна політика в РКУ та ВЗО проводилась на основі широкого
застосування репресивно-каральних заходів щодо євреїв, ромів, колишньої радянської
партійно-господарської номенклатури, нещадної, хижацької експлуатації потенціалу
України. При цьому у нацистській окупаційнійполітиці
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чітко  означилися  заходи  із  деурбанізації,  деіндустріалізації  та  деінтелектуалізації
місцевого населення.

Нацистськийокупаційнийрежимбувне«військово-каторжним»чито«рабсько-
кріпосницьким»,анімецькоюконтинентальноювійськово-поліційною  колоніальною
структурою,  мета  якого  –  встановлення  «життєвого  простору»для«арійців».

Для  тримання  окупованих  територій  і  населення  у  відносному  спокої  й
непротивленні  непопулярним,  дискримінаційним  заходам  німецької  адміністрації,
знадобилася значна за розмірами військово-поліційна сила. Але винятково на основі
застосування  репресивних  заходів  здійснювати  управління  окупованим  соціумом
було  неможливо.  Відтак  для  врегулювання  дотримання  місцевим  населенням
правомірної поведінки німецьким адміністраторам довелося створювати місцеві суди,
адвокатуру та нотаріат.

Третій  розділ  «Практика  врегулювання  правовідносин  органами  місцевого
управління  в  Райхскомісаріаті  «Україна»  та  військовій  зоні»  містить  важливу
інформацію  щодо  делегування  повноважень  юридичних  установ  районним  та
міським управам.

У  підрозділі  3.1.  «Функції  судів  та  нотаріату  в  роботі  окупаційних  органів
влади», зміст якого базується на аналізі оригінальних архівних джерел, з’ясовано, що
у  перші  місяці  встановлення  окупаційного  режиму  в  окремих  регіонах  України,
здебільшого  у  великих  містах,  з  ініціативи  місцевої  влади,  за  погодженням  із
військовою  адміністрацією  були  створені  тимчасові  судові  установи,  нотаріальні
контори  та  юридичні  консультації.  Проте  це  не  було  повсюдним  та  системним
явищем. Подекуди, за відсутності повноцінної нормативної бази, частину цих установ
довелося закрити. Для розробки нової або використання радянської нормативної бази,
пошуку  кваліфікованих  юридичних  кадрів  для  заміщення  відповідних  вакантних
посад  знадобився  певний  час.  Саме  тому  частину  повноважень  у  правовій  сфері
передали органам місцевогоуправління.

Результати  такого  підходу  були  різними.  З  одного  боку,  населення  одержало
змогу  оперативно  вирішувати  проблеми  цивільного  характеру,  захисту  від
неправомірного впливу на власні права та інтереси інших осіб, а з іншого, – органи
місцевого  управління  і  так  були  переобтяжені  службовими  повноваженнями  суто
виконавського  рівня,  а  тому на вирішення цих питань  у влади не вистачало  часу,
ресурсів та кадрів.

Логічним продовження попереднього є підрозділ 3.2. «Правові відділи місцевих
управ у системі окупаційного режиму», у якому доводиться, що в частині регіонів
України до структури органів місцевого управління було введено правові відділи, які
стали важливим структурним підрозділом районних та міських управ. Вони могли
мати й інші назви, але від цього їх компетенція не змінювалась. У разі відсутності
можливостей  чи  бажання  створювати  правові  відділи  на  правах  структурних
підрозділів  управ,  до  складу  загальних  або  адміністративних  відділів  вводилась
посада юридичних консультантів, які, власне, й займалися практичними питаннями
нормативного врегулювання повсякденних потреб місцевогонаселення.

Створення  правових  відділів  у  структурі  органів  місцевого  управління
пояснюється не лише потребою виконання нимифункцій судових органів і
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нотаріату  в  той  період,  коли  їх  ще  не  існувало,  а  й  необхідністю  врегулювання
правовідносин з органами німецької влади.

Четвертий  розділ  «Кримінальна  та  цивільна  правотворчість  німецької
окупаційної  адміністрації»  базується  на  аналізі  нормативно-правової  бази,
створеної  окупаційною владою задля  врегулювання  відповідних  правовідносин  у
місцевому соціумі.

У  підрозділі  4.1.  «Кримінальне  право  на  теренах  РКУ  та  ВЗО:  аналіз
нормативної  бази»  встановлено,  що  ситуація  щодо  припинення  злочинності,  що
зростала,  на  початковому  етапі  окупації  була  вирішена  винятково  силовими,
репресивно-каральними засобами і звісно, що ні про які судові процеси при цьому
не йшлося. Але в соціальному житті і без цього вчинялося немало дрібних злочинів,
не  реагувати  на  які  окупаційна  влада  таки  не  могла.  Оскільки  ці  злочини  не
становили  великої  суспільної  небезпеки,  їх  розгляд  і  делегувався  місцевим
кримінальним  судам  чи  передавався  уповноваженим  структурам  та  посадовим
особам органів місцевогоуправління.

На  основі  Німецького  кримінального  кодексу  юридичні  служби  РКУ
підготували текст нормативного акту, уведеного в дію постановою райхскомісара
«Про покарання невеликих злочинів і порушень у межах Райхскомісаріату України»
від 8 травня 1942 р. Окупаційна адміністрація РКУ потребувала простих правових
санкцій  за  вчинення  правопорушень,  які  мали  ознаки  злочинів,  а  тому  й  пішла
шляхом використання лише частини імперського законодавства.  Одночасно з  цим
було прийнято нормативний акт, що врегульовував роботу місцевих кримінальних
судів (судів шефенів).

На  території  ВЗО  створили  нормативні  документи,  що  стали  основою
кримінального  законодавства.  На  Чернігівщині  діяли  так  звані  «Тимчасові  судові
правила»,  а  на  Сумщині  «Тимчасові  правила  про  підсудність  і  порядок  розгляду
судових  справ».  На  початку  встановлення  окупаційного  режиму  повноваження
місцевих  судів  у  ВЗО  постійно  збільшувались,  а  правові  санкції  ставали  більш
жорсткими, ніж раніше. Проте з часом німецькі управлінці від цього відмовились,
перебравши на себе розгляд найбільш тяжких злочинів, вчинених представниками
місцевого населення.

У підрозділі 4.2. «Нормативне врегулювання правовідносин місцевого населення
у цивільній сфері» виявлено основні підходи окупаційної адміністрації РКУ та ВЗО
до потреб врегулювання цивільних правовідносин місцевого населення.  Спочатку
юридичні  служби  керувалися  частиною  радянських  законодавчих  актів  у  галузі
цивільного  права.  Проте  ця  ситуація  зберігалася  порівняно  недовго.  Згодом
адміністрації  РКУ  та  ВЗО  розпочали  формування  власної  нормативно-правової.
Чинність радянського цивільного права остаточно відмінено лише 12 січня 1943 р.,
після  прийняття  «Правил  для  тимчасового  врегулювання  особистого,  сімейного  і
спадкового права в Райхскомісаріаті України».

Німецька юридична техніка передбачала створення локальних, зокрема й суто
відомчих нормативно-правових актів, якими врегульовувалися питання майнового й
громадянського статусу місцевого населення.

Расистський  антисемітизм,  покладений  в  основу  ставлення  керівництва
Німеччини до євреїв та, власне, нацистської ідеології, не міг оминути визначення
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питання цивільного статусу цієї категорії  населення.  Громадянський та цивільний
статус  євреїв  України  обрамлювали специфічні,  інакші,  ніж  для  інших категорій
місцевого населення нормативно-правові акти. Євреї втрачали право на власність,
не могли одружитись тарозлучитись.

Аналіз  нормативних  актів,  проведений  у  підрозділі  4.3.  «Сімейне
законодавство», засвідчує той факт, що окупаційні адміністратори досить стримано
ставились до необхідності  врегулювання відносин у сімейному праві,  зокрема до
трансформації  фактичних відносин у їх  правову площину,  тобто санкціонуванні  і
перетворенні  у  правовідносини.  При  цьому,  на  відміну  від  цивільного  права,
гітлерівці не залишили у недоторканому вигляді радянське сімейне законодавство, на
певний  час  суто  в  адміністративному  порядку  заборонивши  місцевій  владі
санкціонувати шлюбно-сімейні відносини.

У травні 1942 р. центральною владою РКУ видано перший і на увесь період
окупації  основний  нормативно-правовий  акт,  який  врегульовував  сімейні
правовідносини  місцевого  населення  під  назвою  «Про  тимчасові  правила  щодо
одруження  та  розлучень».  Натомість  у  ВЗО  кодифікованого  акту  у  цій  сфері
суспільних  відносин  прийнято  не  було.  В  обох  окупаційних  зонах  заборонялися
шлюби  місцевого  населення  з  колишніми  радянськими  військовополоненими,
етнічними німцями та євреями.

П'ятий  розділ  «Функціонування  судових  установ,  адвокатури  та
нотаріату»  розкриває  процес  нормативно-правового  врегулювання  роботи
місцевих юридичних установ обох окупаційних зонУкраїни.

У підрозділі 5.1. «Нормативне та організаційно-правове забезпечення роботи
місцевих  цивільних  та  кримінальних  судів  у  Райхскомісаріаті  «Україна»
стверджується,  що одним із  важливих засобів  врегулювання соціальних відносин
місцевого населення окупованої України була організація роботи судових установ.
Окупація  країни  передбачала  припинення  функціонування  радянських  судів.  Та,
власне,  й  використати  їх  для  організації  здійснення  окупаційної  політики  було
неможливо.  Проте  окупаційні  адміністратори  не  відмовлялися  від  створення
місцевих  судових  установ.  Насамперед  німецьку  владу  турбувало  питання
покладання  на  місцевих  суддів  суто  рутинних  і  функціонально  нескладних
повноважень щодо встановлення та фіксації змін у громадянському статусі людей,
прав щодо надання документів, що ідентифікували особу тощо.

Результатом  порівняно  активної  нормотворчої  діяльності  адміністрації  РКУ
стало створення порівняно збалансованої нормативної бази. Райхскомісар 15 березня
1942 р. видав постанову «Про підсудність і судове провадження у цивільних справах
місцевого  населення».  У відповідності  із  цим нормативним актом і  створювалась
система місцевих цивільнихсудів.

Розпочавши заходи зі створення цивільних судів, адміністрація РКУ приступила
до  створення  судів  кримінальної  юрисдикції.  Цей  процес  здійснювався  майже
синхронно. Принципові підходи німецької адміністрації до їх створення практично
не  відрізнялися  від  аналогічних  дій  і  заходів  у  сфері  цивільного  судочинства.
Основним  нормативним  актом,  відповідно  до  установок  якого  розпочалося
створення місцевих кримінальних судів, стала постанова райхскомісара від 8 травня
1942 р. «Про покаранняза легкі провини та непослух». Цяпостанова
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вводила  кримінальні  покарання  за  вчинення  місцевим  населенням  незначних
правопорушень. Для безпосереднього розгляду цих правопорушень адміністрацією
РКУ створено  інститут місцевих кримінальних судів.  Нормативним актом досить
детально  регламентувався  не  лише  процес  організації,  службові  повноваження
суддів, а й сам порядок кримінального судового провадження.

Діяльність  судів  мала  важливе  значення  для  місцевого  населення,  адже  в
результаті винесених рішень у цивільних спорах і вироків у кримінальних справах
люди могли вирішити свої проблеми, установити законність у взаємних стосунках,
одержати правову допомогу з боку окупаційного апарату влади. Водночас частина
суддів,  отримавши  досить  широкі  повноваження,  намагалася  вирішити  власні
матеріальні потреби за рахунок місцевого населення.

Аналогічні  процеси  у  ВЗО  розглядаються  у  підрозділі  5.2.  «Особливості
створення та порядок функціонування судових установ у ВЗО». Встановлено, що на
території  ВЗО  існувала  певна,  порівняно  самостійна  правотворчість  військових
комендатур  у  прийнятті  рішень  щодо  створення  місцевих  судових  органів.
Документи, прийняті командуванням військових комендатур, різнилися між собою, а
створені  судові  установи  постійно  змінювалися  відповідно  до  особистих  бачень
німецьких управлінців. Так, ще восени 1941 р. на Чернігівщині на основі «Судового
статуту для укладання конфліктів у громадах» були створені конфліктно- примирливі
камери. Із часом їх перейменували на мирові суди. А от на Сумщині судові функції
відігравали створені військовими примирні камери. Згодом у регіоні створили судові
комісії,  які  своєю  чергою  реорганізували  у  правові  відділи  органів  місцевого
управління. Їх працівники розглядали цивільні та кримінальні справи, захищаючи
певним чином права та інтереси місцевого населення, урегульовуючи спори, що між
нимивиникали.

Результати окупаційного адміністрування у сфері створення місцевих судів із
погляду  німецьких  управлінців,  розглядаються  у  підрозділі  5.3.  «Досвід  роботи
місцевих цивільних і  кримінальних судів  в оцінках  німецьких адміністраторів».  У
цілому  колишні  німецькі  адміністратори  позитивно  оцінювали  досвід  створення
судів,  оскільки  змогли  передати  їм  проблему  врегулювання  правовідносин  у
місцевому  соціумі.  До  проблем  функціонування  місцевих  судів  німецькі
адміністратори  відносили  як  відсутність  професійних  кадрів,  так  і  повноцінної
правової бази, на основі застосування якої вони могли повноцінно працювати. До
позитивних  сторін  вони  відносили  створення  цивільного  та  кримінального
законодавства.

У  підрозділі  5.4.  «Особливості  функціонування  нотаріату»  проаналізовано
нормативно-правову  базу,  на  основі  якої  функціонували відповідні  установи  як  в
РКУ, так і  у ВЗО. З'ясовано, що практично із перших днів окупації,  синхронно з
органами  місцевого  управління  почали  відновлювати  свою  роботу  установи
нотаріату.  Навіть  якщо судові  органи чи  адвокатура  і  не  діяли  чи  припиняли на
певний час свою роботу внаслідок рішень новопосталої цивільної влади РКУ, це не
стосувалось нотаріату.

Здебільшого нотаріальні установи діяли у вигляді контор чи відповідних бюро
при  міських  та  районних  управах.  У  разі  неможливості  створення  нотаріату
відповідні функції покладалися на правові відділи місцевих управ, які одночасно з
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проведенням роботи  з  нормативного  забезпечення  діяльності  відповідних органів
влади надавали юридичну допомогу населенню. Якщо були відсутні правові відділи,
то ці ж функції покладалися на адміністративні відділи.

Певний  час  нотаріальні  установи  працювали  без  чіткої  нормативно-правової
бази, виконуючи визначені владою типові для цих структур повноваження. Лише в
середині 1942 р. влада РКУ спромоглася видати для цього відповідну нормативну
базу, зокрема розпорядження «Про тимчасове врегулювання місцевого нотаріату».

Підрозділ  5.5.  «Функціонування  інституту  адвокатури»  базується  на
системному  аналізі  нормативно-правової  бази  та  управлінсько-розпорядчої
документації органів влади усіх управлінських рівнів.

Фактично  з  перших  місяців  німецької  окупації  так  само,  як  і  нотаріальні
установам  та  судовим  органам,  військовою  владою  надавалися  дозволи  на
відновлення  роботи  адвокатури  як  однієї  із  форм  надання  правової  допомоги
місцевому  населенню.  Звісно,  що  більш  впорядковано  цей  процес  проходив  у
великих  адміністративних  центрах  України,  у  центрах  районного  управлінського
рівня.  Безперечно,  німецька  ні  військова,  ні  цивільна  окупаційна  влада  не  могла
дозволити вільну й незалежну професійну діяльність адвокатів та їх корпоративних
об’єднань.

Однією з форм надання правової допомоги місцевому населення стали відкриті
владою  юридичні  консультації.  Їх  працівники  й  надавали  відповідні  послуги
населенню  окупованої  країни,  зокрема  здійснювали  представництво  у  місцевих
судах  та  владних  інстанціях.  Здебільшого,  юридичні  консультації  виникали  у
великих містах, із відповідною чисельністю населення. В окремих регіонах України
юридичних консультантів вводили до штатів місцевих управ.

Дозволивши  адвокатську  практику  німецькі  окупаційні  органи  влади
здійснювали  ретельну  перевірку  відповідних  працівників.  Практично  всі,  хто
займався  адвокатською  діяльністю  у  довоєнний  період,  піддавались  ретельній
перевірці, яка здійснювалась німецькими спецслужбами.

Основна  діяльність  адвокатів  полягала  в  наданні  різних  форм  правової
допомоги місцевому населенню, особливо представництві та захисту їхніх інтересів
у порядку цивільного й кримінального судочинства. Адвокати могли представляти
інтереси  цивільного  населення  як  перед  місцевими,  так  і  німецькими  органами
влади.

Практична  діяльність  місцевих  судів  відображена  у  шостому
розділі«Кримінальне  та  цивільне  судочинство  в  РКУ  та  ВЗО:  аналіз
процесуальної практики».

У результаті проведеного дослідження в підрозділі 6.1 «Організація цивільного й
кримінального процесу»  встановлено, що обсяг повноважень судових установ ВЗО
був  значно  вищим  за  юрисдикцію,  ніж  в  аналогічних  структурах  РКУ,  а  от
нормативно-правова  база,  на  основі  якої  здійснювалося  цивільне  та  кримінальне
судочинство в РКУ, на відміну від  ВЗО,  була більш уніфікованою.  У ВЗО судові
установи розглядали одночасно й кримінальні, і цивільні справи.

Основним  завданням  цивільного  судочинства  в  обох  окупаційних  зонах  був
розгляд і вирішення цивільних справ із метою захисту порушених або оспорюваних
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб,установ
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окупаційної  влади.  Нормативними  актами  райхскомісара  врегульовувалось
створення  та  відповідна  роботу  цивільних  судів  двох  типів  –  німецького  та
місцевого.

У  судових  процесах,  які  провадили  шліхтери,  діяв  принцип  місцевої
підсудності.  Судовий  процес  проходив  у  трьох  формах:  усній,  спрощеній  та
письмовій. Особливість цивільного процесу в судах шліхтерів – їхнє зобов’язання в
максимально можливий спосіб схилити сторони спору до укладання мирової угоди.
Рішення  шліхтерів  могло  оскаржуватися  шляхом  подачі  відповідної  скарги  до
касаційної  камери,  а  у  разі  її  відсутності  –  до  головного  судді  гебітскомісаріату.
Аналогічні  заходи  у  сфері  цивільних  прав  та  інтересів  місцевого  населення
проводилось  також  у  ВЗО.  Функції  апеляційної  установи  виконували  керівники
органу місцевого управління, на території якого були створені судові установи.

Окупаційними адміністраціями РКУ та ВЗО існували також проведено заходи
щодо організації  кримінального судочинства.  На території  РКУ діяли окремі суди
для провадження кримінальних справ (суди шефенів). Водночас на території  ВЗО
діяла система обласних, районних та міських судів, які розглядали як цивільні, так і
кримінальні справи. У невеликих містах і селищах існували мирові суди, які у ВЗО,
на відміну від РКУ, функціонували комплексно й вирішували як кримінальні, так і
цивільнісправи.

На  території  ВЗО  не  існувало  єдиного  нормативно-правового  акту,  який  би
регулював діяльність судової  системи.  Провадження кримінального судочинства в
РКУ та ВЗО здійснювалось на підставі спеціально розроблених нормативних актів,
що врегульовували процедуру попереднього слідства, обшуків, арештів, вибору міри
запобіжних  заходів,  оформлення  обвинувальних  висновків  та  виконання
судовихрішень.

Підрозділ  6.2.  «Судовий  порядок  провадження  майнових  спорів  місцевого
населення» присвячений можливостям судового захисту майнових прав та інтересів
представникам місцевого соціуму.

Окупаційна  реальність  внесла  значні  зміни  у  коло  суб’єктів  майнових
правовідносин.  При  цьому  так  само,  як  і  раніше,  суб’єктами  цивільного
провадження  у  майнових  спорах  не  могли  бути  неповнолітні  та  особи,  визнані
недієздатними.  Зі  звичного  для  соціуму  суб’єктів  майнових  спорів  зникли  євреї.
Вони не мали права на судове провадження майновихспорів.

Більшість тогочасних цивільних договорів між фізичними особами укладалися
здебільшого в усній їх формі. Проте така форма договору передбачала складнощі у
сегменті  визначення  відповідальності  сторін  за  виконання  зобов’язань.  Випадки
масового невиконання відповідних зобов’язань були більше пов’язані  із  початком
військових дій,  встановленням нової влади та різкою зміною умов життя,  аніж із
небажанням  людей  їх  виконувати.  Окупаційна  ж  влада  за  допомогою механізмів
судового провадження умотивовувала дотримання людьми правомірної поведінки.

Велика  кількість  спорів,  які  розглядалися  цивільними  судами,  стосувалася
позовів щодо повернення речей, поділу майна колишнього подружжя, затвердження
права спадщини, призначення аліментів.

У судових справах можна чітко простежити також факт надання певної правової
допомоги з боку окупаційної влади особам, репресованим свогочасу
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радянською  системою.  Здебільшого  це  стосувалося  повернення  їм  прав  на
конфісковані й реалізовані радянською владою житлові будинки.

Той факт, що адміністраціями РКУ та ВЗО велика увага приділялася процедурам
встановлення та припинення шлюбно-сімейних правовідносин місцевого населення,
доводиться  у  підрозділі  6.3.  «Судова  практика  врегулювання  шлюбно-сімейних
правовідносин». Німецькі адміністратори жорстко ставились до питання розлучень, а
фактично їх забороняючи. Так само контролювались і процедури укладення шлюбів.
Заборонялись шлюби радянських військовополонених та молоді, яка не досягла 21-
річноговіку.

Процедури розлучення відбувалися у порядку судового провадження.  Воєнна
доба суттєво впливала на номенклатуру позовів щодо розлучення.  На цей процес
впливало збільшення випадків захворювань населення, а особливо у чоловіків, які
повернулися із німецького військового полону.

Судові  процедури  розлучення  мали  складний  і  довгий  в  часових  рамках
порядок.  Судді  звертали  увагу  на  обставини  кожного  конкретного  випадку.
Провадження за  справами передбачало  також процедуру  звернення  за  німецького
суду, після санкції якого й приймалося остаточне рішення.

Не  маючи  відповідних  повноважень,  судами  ухвалювались  неправомірні
рішення  щодо  розлучень,  за  умови  безвісної  відсутності  одного  із  подружжя
упродовж трирічного терміну, цим самим порушуючи німецькі приписи. Лише суди
надавали право на укладання шлюбу особам, які не досягли 21-річноговіку.

Зміст  підрозділу  6.4.  «Судова  практика  захисту  прав  та  інтересів
неповнолітніх  та  осіб,  які  потребували  утримання»переконливо  доводить,  що
одним  із  засобів  правового  впливу  на  місцеве  населення  окупованих  територій
України були судові органи, працівники яких здійснювали захист прав та інтересів
неповнолітніх осіб.

Проведений  аналіз  матеріалів  тогочасних  цивільних  справ  та  узагальнення
судової практики в РКУ та ВЗО засвідчує факт значного поширення позовів щодо
виплати аліментів, забезпечення інших видів утримання неповнолітніх та осіб, які
цього потребували. Більшість звернень до суду становили позовні заяви від жінок,
які  виховували  неповнолітніх  дітей  самостійно,  а  батьки  не  брали  участі  в  їх
утриманні.  Майже  всі  подібні  позови  суди  схвалювали,  а  для  обрахування  суми
аліментів  брались до уваги  як  матеріальний стан  позивачки  та  відповідача,  так  і
потреби матері та дитини. Так само у судовому порядку провадилось усиновлення,
встановлення часу та місця народження неповнолітньої дитини.

Порядок  провадження  у  сфері  кримінального  права  аналізується  у  підрозділі
6.5.«Аналіз практики в галузі кримінального судочинства».

Вивчення  практики  роботи  місцевих  кримінальних  судів  на  окупованій
території  України  показує,  що  вони  були  завантажені  розглядами  справ  щодо
проступків  та  дрібних  злочинів,  вчинених  представниками  місцевого  населення.
Виняток становили випадки вчинення аналогічних дій євреями за національністю.
Колишні судді свідчили, що ними здебільшого розглядалися справи про вчинення
місцевими  мешканцями  дрібних  злочинів,  як-от:  крадіжки,  бійки,  завдання
особистих образ, підробку документів, таємний забій домашньої худоби. Інші,більш
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серйозні правопорушення місцевого населення перебували у компетенції особливих
судів або взагалі провадилися в позасудовому порядку.

У сьомому розділі «Працівники юридичних установ РКУ та ВЗО в лещатах
тоталітарних  режимів»  простежується  особистий  шлях  людей  до  співпраці  із
ворогом та їх відповідальність за вчинене.

У  підрозділі  7.1.  «Кадрове  забезпечення  роботи  юридичних  установ»
встановлено,  що більшість суддів,  які  обіймали відповідні посади в РКУ та ВЗО,
розпочали свою професійну діяльність ще до більшовицького перевороту 1917 р.,
здобувши юридичну освіту в університетах Російської імперії. Після більшовицького
перевороту 1917 р. цих людей усунули з посад суддів і вони втратили можливість
працювати за набутимфахом.

Ступінь  конфлікту  цих  людей  із  радянською  владою  був  різним.  Дехто  був
особисто ображений за переслідування радянською владою, зокрема звільнення із
посад  в  судових  установах  та  застосування  до  них  репресій.  Проте  основною
причиною  вступу  цих,  переважно  вже  немолодих  людей,  часто  обтяжених
наявністю  утриманців,  на  службу  до  юридичних  органів  в  період  гітлерівської
окупації було намагання вижити в умовах воєнної доби, забезпечити себе та рідних
елементарними засобами дляіснування.

Подекуди до роботи на посадах суддів та адвокатів допускали також осіб, які не
мали  фахової  юридичної  освіти.  В  основному  це  стосувалося  вчителів,
представників  інших  інтелектуальних  професій.  Оскільки  вони  не  мали
елементарного уявлення про свою професійну діяльність, їх довелося певним чином
навчати.  Траплялося,  що  посади  суддів  та  адвокатів  обіймали  й  колишні
представники радянської юридичної сфери, члени та кандидати в члени ВКП (б), які
змогли легалізуватися в окупованій Україні. Звісно, що свою попередню діяльність
вони приховували.

Особиста доля працівників окупаційних юридичних установ простежується у
тексті  підрозділу  7.2.  «Колишні  працівники  окупаційних  юридичних  органів  в
лещатах радянської репресивно-каральноїсистеми».

Колишні працівники юридичних установ РКУ та ВЗО потрапляли в зону уваги
радянських спецслужб за різних умов та життєвих обставин. Частина цих людей не
евакуювалася  разом  із  німецькою  адміністрацією,  дочекалася  звільнення  і  навіть
улаштувалася на роботу. Інші ж, навпаки, добровільно або під примусом покинули
територію України і до закінчення війни перебували в країнах Європи. Дехто із них
вступив  на  службу  в  регулярні  підрозділи  Червоної  армії.  Після  повернення  з
фронтів війни вони також пройшли ретельну перевірку на предмет своєї поведінки в
роки окупації.

Вироками  закритих  засідань  трибуналів  військ  НКВС  до  колишніх  суддів
застосовували  покарання,  які  передбачали  тривалі  терміни  позбавлення  волі.
Радянське слідство виходило з того, що місцеві суди були репресивною частиною
окупаційного  апарату  влади,  а  тому  їх  працівників  чекали  особливо  суворі
покарання.

Уже  після  відбуття  покарання  колишні  засуджені  намагалися  довести
зловживання  радянських  слідчих,  підтасовку  ними  доказів  і,  звісно,  фізичний  та
психологічний тиск. Але будь-які їхні намагання довести своюневинуватість або
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навіть  перебування  на  службі  в  окупаційних  судах  за  вказівкою  радянського
підпілля,  їх  реальної  допомоги  населенню  наражалися  на  протидію  радянських
спецслужб. Жоден із заявників так і не був реабілітований. І в незалежній Україні
цих осіб також було визнано правомірно засудженими.

У  висновках  узагальнено  теоретичні  положення  та  висвітлено  результати
дисертаційного  дослідження.  Багатокомпонентне  комплексне  дослідження
проблеми  функціонування  місцевих  судових  установ,  адвокатури  та  нотаріату  в
системі  апарату  окупаційної  влади  РКУ  та  ВЗО  показало  всю  складність  і
багатогранність  цієї  теми.  Отримані  дисертанткою  головні  наукові  результати
зводяться донаступного.

1. Перші  спроби  вивчення  особливостей  функціонування  управлінських
структур та сутності гітлерівського окупаційного режиму, установленого в Україні,
були  здійснені  ще  у  воєнну  добу.  Звісно,  на  проведення  наукових  досліджень
безпосередньо  впливали  установки  і  конструкції  Й.  Сталіна,  які  полягали  у
відновленні  царського  режиму  дореволюційної  Росії,  безправному  становищі
місцевого  населення,  запровадженні  рабсько-кріпосницької  системи.  Певне
розширення тематики вивчення окупаційного режиму пов'язувалося  зі  створенням
Комісії з історії Великої Вітчизняної війни, але порівняно короткий час її існування
не  дозволив  суттєво  розширити  наукові  горизонти  дослідження  цієї  проблеми.
Загалом  у  радянський  період  проблема  функціонування  місцевих  юридичних
установ  так  і  не  стала  предметом  спеціальних  досліджень,  та,  власне,  й  сама
тематика гітлерівського окупаційного режиму, встановленого в Україні у 1941 – 1944
рр., посідала недостатнє місце в тогочасних історичних працях.

Незважаючи  на  суттєве  розширення  досліджень  гітлерівського  «нового
порядку» у сучасний період, усе ще недостатньо вивченими залишаються історико-
правові  аспекти  його  функціонування.  Проводяться  лише  перші  спроби
реконструкції цього сегменту окупаційного минулого нашої країни і то, здебільшого,
на  прикладі  РКУ.  Певні  напрацювання,  переважно  описового  рівня  належать
російським  дослідникам,  які  вивчають  цю  проблему  у  ВЗО,  встановленій  у
північних та центральних областях Російської федерації. На тому ж рівні перебуває і
білоруська  історіографія.  Доволі  поверхнево  вивчена  ця  проблема  і  зарубіжними
дослідниками.

Результатом  початкового  етапу  вивчення  проблем  функціонування  правової
системи в  окупованій  Україні  є  певні  констатації  у  нормативно-правовій  базі,  на
основі якої здійснювалося цивільне та кримінальне судочинство, окремих аспектах
матеріального  забезпечення  роботи  судів,  адвокатури  та  нотаріату.  Певні
напрацювання дослідників стосуються РКУ, а от реконструкції цих проблем у ВЗО є
практично відсутніми. Тому потребують додаткових дослідницьких зусиль завдання
вивчення  роботи  юридичних  установ  у  РКУ  та  ВЗО,  особливостей  кадрового
забезпечення  їх  функціонування,  суто  правових  можливостей  захисту  життєвих
інтересів місцевого населення у цивільній та кримінальній їх площинах.

2. Інформаційно-ресурсний  потенціал  актуалізованої  джерельної  бази
дослідження  становлять  оригінальні  документи  німецьких  та  місцевих
управлінських  структур,  цивільних  і  кримінальних  судів,  нотаріальних  установ,
адвокатських об’єднань, періодики. Реконструкція соціальних аспектівокупації,
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зокрема  життєвих  доль  людей,  які  співпрацювали  із  гітлерівцями  в  юридичних
установах,  здійснювалася  на  основі  використання  документів  радянських
спецслужб, зокрема архівно-слідчихсправ.

Застосування  теоретико-методологічних  напрацювань  інших  наук  –  права,
політології,  управління,  соціології,  психології,  результатів  студій  представників
соціологічного  напрямку  в  юриспруденції  здійснювалося  у  контексті  осмислення
феномену  нацистської  окупації  України  загалом  і  повсякденного  життя
підокупаційного  соціуму  зокрема.  Найбільш  оптимальним  задля  дослідження
специфіки інститутів окупаційного режиму було визнано неоінституційний підхід.
Загальна теорія систем дозволила розглянути поведінку окупаційної управлінської
системи  на  динамічному  рівні  та  часових  просторах,  здатності  до  критичних
навантажень, взаємодії між різними підсистемами. Інтерпретація теоретичних схем
проводилась на основі застосування герменевтики.

Принципи  історизму,  об’єктивності  та  неупередженості  в  доборі  джерельної
бази покладалися в основу інтерпретації  досліджуваних подій,  які  розглядалися в
діалектичному  взаємозв’язку.  Комплексний  підхід,  системний  аналіз  та
кампаративістська  методика  дозволили  зобразити  систему  установ  окупаційного
режиму. Застосування таких методів аналізу, синтезу, індукції та дедукції дозволило
сформулювати  аргументовані  висновки  та  узагальнення.  Аналіз  приписів
нормативних документів, повсякденної роботи установ юридичної сфери в РКУ та
ВЗО  проводився  на  основі  методик  правознавства,  прийомів  типологізації  та
джерелознавчих методів.

3. Україна у відповідності з планами нацистського керівництва Третього Райху
мала  стати  майбутнім  «життєвим  простором»  для  «арійського  народу».
Перетворення  загарбаної  території  на  «життєвий  простір»  і  було  метою
встановленого  в  Україні  окупаційного  режиму.  Цій  стратегічній  меті
підпорядковувалися завдання окупації, успішна реалізація яких мала готувати базу
для  її  досягнення  встановленим  режимом.  Задля  цього  керівництво  Німеччини
передбачало ліквідацію радянської державності, адміністративно-територіального й
політичного  устрою  довоєнної  УРСР;  винищення  соціально-політичної  опори
сталінського  режиму,  а  саме:  комуністів,  радянської  номенклатури  й  «активу»;
фізичну  ліквідацію  народів,  визнаних  нацистською  ідеологією  расово
неповноцінними  (євреїв  та  циган),  психічнохворих  осіб;  деурбанізацію  й
знелюднення  окупованої  країни;  економічну  експлуатацію  сировинних,
продовольчих та людських ресурсів; деінтелектуалізацію українськогонаселення.

Покладаючись  на  винятково  силові,  репресивно-каральні  заходи,  які  й
забезпечували  функціонування  структур  «нового  порядку»,  в  обох  окупаційних
зонах України гітлерівцям довелося застосувати і правове регулювання відносин у
місцевому  соціумі.  Їх  завданням  стало  дотримання  місцевим  населенням
правомірноїповедінки.

Результатом установлення нацистського окупаційного режиму в Україні стало
початкове  формування  німецького  колоніального  суспільства,  форпост  й  авангард
якого складали службовці та працівники управлінських та господарських структур
РКУ та ВЗО. Водночас німецьке колоніальне суспільство з причини короткого
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терміну існування не встигло соціально структуруватись,  хоча тенденції  до цього
проявлялися досить рельєфно.

4. На  реалізацію  мети  й  завдань  окупаційного  режиму  працював  увесь
управлінський апарат Німеччини. Для виконання цих завдань була створена система
органів  окупаційного  адміністрування,  зокрема  Райхсміністерство  східних
окупованих територій, РКУ та ВЗО. До складу РКУ входили генеральні комісаріати,
які  поділялися  на  гебітскомісаріати.  Управління  у  ВЗО  здійснювали  фельд-  та
ортскомендатури.

У зонах  відповідальності  РКУ та  ВЗО функціонували  поліційні  та  військові
структури, які охороняли встановлений правопорядок, проводили боротьбу з рухом
Опору, здійснювали інші заходи, визначені специфікою їх службової компетенції.

Важливе  місце  в  реалізації  завдань  окупаційного  режиму відігравали  органи
місцевого управління, представлені районними, міськими та сільськими управами, а
також  поліційні  формування.  Перебуваючи  під  тотальним  контролем  окупаційної
адміністрації, їх особовий склад мав виконувати вказівки німецьких управлінців.

5. Із  метою  дотримання  місцевим  населенням  РКУ  та  ВЗО  правомірної
поведінки,  котра  передбачала  поведінку  суб’єкта  права  (дію  чи  бездіяльність)
відповідно до діючих юридичних приписів, які охоронялися окупаційною владою,
німецьким  адміністраторам  довелося  створювати  тимчасові  судові  установи,
нотаріальні  контори  та  юридичні  консультації.  Також  відповідні  повноваження
передавалися  органам  місцевого  управління,  працівники  яких  розглядали  справи,
котрі  належали  до  сфери  регулювання  кримінального,  цивільного  та  сімейного
права.

Важливим  структурним  підрозділом  місцевих  органів  влади  стали  правові
відділи. Здебільшого ці структурні підрозділи створювалися у великих містах ще в
перші  дні  окупації.  Їх  завданням  стала  координація  роботи  відділів  органів
місцевого  управління,  нагляд  за  правильним  застосуванням  нормативно-правової
бази,  надання  правової  допомоги службовцям управ.  Немалий сегмент  службової
діяльності  працівників  цих  відділів  стосувався  надання  правової  допомоги  та
консультуваннянаселення.

Із  передачею  відповідних  територій  України  в  підпорядкування  цивільній
адміністрації  РКУ  та  зі  створенням  місцевих  судових  установ,  адвокатури  та
нотаріату службові повноваження правових відділів були змінені. До них додалося
здійснення  службового  контролю  за  роботою  цивільних  працівників  юридичної
сфери, координація їх спільної роботи.

6. Основним нормативним актом,  який урегульовував  кримінально карані  дії
місцевого населення в РКУ став Кримінальний кодекс Німецької імперії 1871 р. У
повному обсязі  він діяв лише для німецьких судів.  У травні  1942 р.  була видана
Постанова райхскомісара «Про покарання невеликих злочинів і правопорушень» у
межах  РКУ.  Цей  нормативний  акт  створеними  на  основі  скороченого  варіанту
Німецького кримінальногокодексу.

На  відміну  від  РКУ,  у  ВЗО  не  було  укладено  кодифікованого  нормативно-
правового  акту,  який  урегульовував  кримінально  карані  дії  місцевого  населення.
Тому у цій окупаційній зоні були створені різні  нормативні  документи, якій були
основою кримінального законодавства.
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На теренах РКУ розрізнені нормативні акти, якими врегульовувалися питання
цивільно-правового  характеру,  лише  на  початку  1943  р.  об’єднано  в  єдиному
кодифікаційному  акті.  Цим  нормативним  актом  урегульовувалися  визначення
статусу  дієздатності  та  недієздатності  особи;  установлення  опіки  та  піклування;
умови оголошення особи померлою, обумовлювався правовий статус шлюбних та
позашлюбних дітей; порядок та умови одержання спадщини.

У ВЗО цивільні правовідносини місцевого населення також урегульовувалась
шляхом  видання  відповідних  нормативно-правових  актів.  Органами  місцевого
управління, за погодженням і санкціонуванням керівництвом військових комендатур,
видавались різні нормативно-правові акти, які неодноразово зазнавали відповідних
змін та доповнень.

У німецької цивільної та військової адміністрації не існувало єдності поглядів у
проблемі правового врегулювання сімейних правовідносин. Якщо в РКУ створення
нормативно-правової бази дещо затяглося в часі, але все ж завершилося виданням
кодифікованого  акту,  то  у  ВЗО,  навпаки,  нормативна  база  була  створена  ще  на
початку  окупації  в  1941  р.,  але  фактично  кожна  фельдкомендатура  мала  власні
підходи  до  проблеми  правового  врегулювання  сімейних  правовідносин.  В  обох
окупаційних  зонах  процедура  розлучення  провадились  винятково  в  судовому
порядку.

7. З початком окупації,  в 1941 р.,  військовою адміністрацією створено судові
органи, які після передачі відповідних територій у відання РКУ трансформовані в
цивільні  та  кримінальні  суди.  У частині  регіонів  РКУ німецькі  управлінці  пішли
шляхом  суміщення  посад  цивільних  та  кримінальних  суддів  або  створенням
спільних камершліфенів-шефенів.

За  своїми  суто  формальними  ознаками  повноваження  цивільних  судів  були
досить  широкими,  адже  охоплювали  великий  спектр  правовідносин  у  місцевому
соціумі.  Крім  того  ж  шліхтери,  за  відсутності  чітко  встановлених  норм
матеріального права, могли ухвалювати рішення на власний розсуд, користуючись
правовими нормами, які діяли в країні доокупації.

Особлива  увага  з  боку німецької  влади  приділялась  особам,  призначеним на
посади  суддів.  Звісно,  що  це  мали  бути  не  лише  фахівці,  а  й  особи,  лояльно
налаштовані до німецької влади. Усі вони призначалися за поданням гебітскомісарів,
хоч остаточне рішення ухвалювалось у генеральних комісаріатах. Службовий нагляд
за  їх  діяльністю  здійснювали  як  гебітскомісари,  так  і  юридичні  відділи
генеральнихкомісаріатів.

Незважаючи  на  офіційно  виголошенні  нормативним  актом  райхскомісара
широкі повноваження місцевих кримінальних суддів, насправді, як у своїх рішеннях,
так і в проведенні судочинства вони залежали як від німецької прокуратури, так і від
гебітскомісара. З боку німецьких місцевих керівників вводився суворий контроль як
за проведенням судового процесу, так і за винесенням вироків щодо кримінальних.

Максимальне  покарання,  що  могло  застосовуватися  місцевим  кримінальним
судом,  становило  до  п’яти  років  ув’язнення,  грошовий  штраф  10  000  RM  чи
конфіскація майна.
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У ВЗО ситуація  зі  створенням місцевих судових установ суттєво відрізнялася
від  РКУ.  На  початку  окупації  цих  районів  були  створені  конфліктно-примирливі
камери  та  судові  комісії.  У  частині  регіонів  створювалися  мирові  суди,  які
розглядали  як  цивільні,  так  і  кримінальні  справи.  У окремих регіонах  ВЗО ці  ж
функції  покладалися  на  правові  відділи  місцевих  управ.  Рішення  в  цивільних
справах зазвичай погоджувалося з керівником органу місцевого управління. Набуття
чинності  оголошених  вироків  передбачало  їх  затвердження  військовими
комендатурами.

До основних видів кримінальних покарань, схвалюваних вироками судів ВЗО,
належали: позбавлення волі терміном – до 10 років, застосування примусових робіт
–  терміном  до  1  року,  накладання  грошового  штрафу  –  розміром  до  1000  крб.,
заборона займати певні посади – терміном до трьох років, конфіскація майна. Але у
різних  регіонах  ВЗО  ці  стандарти  суттєво  різнилися.  Якщо  в  одних  областях
повноваження місцевих судів суттєво збільшили, то в інших, навпаки,обмежили.

8. Адміністраціям РКУ та  ВЗО довелось  відновлювати нотаріальні  установи,
оскільки без  організації  їх  роботи неможливо врегулювати  соціальні  відносини у
місцевому соціумі. Фактично ці установи виконували ті ж функції, що й у довоєнні
часи.  Особливі  вимоги  були  встановлені  до  самих  працівників  нотаріальних
установ.  Вони проходили  перевірку  на  лояльність  до  німецької  окупаційної.  Але
якщо в РКУ процес призначення нотаріусів та здійснення контролю за їх службовою
діяльністю проводився місцевою та регіональною німецькою адміністрацією, то у
ВЗО ці функції покладалися на керівників органів місцевогоуправління.

Встановлений  в  Україні  окупаційний  режим негативно  вплинув  на  нотаріат,
зокрема  різко  скоротилась  кількість  вчинюваних  нотаріальних  дій.  Основними
видами нотаріальних дій стало засвідчення копій документів,  заповітів,  договорів
оренди, а також різноманітних статутів тощо.

На  теренах  РКУ та  ВЗО було  відновлено  повністю підконтрольну  німецькій
адміністрації адвокатуру. Організаційно-правові заходи німецької влади в цій сфері
функціонування суспільного життя не були системними та послідовними. Створені
за  дозволами  військової  влади  установи  адвокатури  були  скасовані  з  передачею
відповідних  територій  у  відання  цивільної  адміністрації  РКУ.  Остання  ж
спромоглася уніфікувати власні підходи до питання відновлення роботи адвокатури
лише в середині 1942 р. Неодноразових змін відповідне питання зазнавало й також у
ВЗО,  синхронізуючись  разом  із  трансформацією  судових  установ.  Основними
організаційними  формами  професійних  об’єднань  стали  адвокатські  колегії  та
юридичні консультації. Була дозволена і приватна адвокатська практика.

Попри неузгодженість нормативного забезпечення роботи адвокатури, правова
допомога  населенню  все  ж  надавалась.  В  окремих  випадках  вона  була  досить
дієвою. Занадто суворі вироки місцевих судів та висновки слідчих органів таки були
відмінені.  Адвокати  представляли  інтереси  людей  у  процесі  цивільного  та
кримінального судочинства, допомагали оформити певні документи та здійснювати
правочини,  зверталися  з  відповідними  заявами  й  зверненнями  до  місцевих  та
німецьких органів влади.

9. МісцевенаселеннявРКУтаВЗОкористувалосьможливістюсудовогозахисту
своїх цивільних прав та інтересів. Значначастина судових спорівстосувалася
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порушень договірних зобов’язань. Те саме стосувалося також певних юридичних дій –
отримання  спадщини,  поділу  майна  між  колишнім  подружжям,  повернення  речей,
стягнення боргів, розірвання договоріворенди.

Цивільні  провадження відкривалися  у  разі  виникнення майнових спорів  між
юридичними  та  фізичними  особами.  Люди  мали  право  подавати  позови  щодо
виплати заробітної плати, поновлення на роботі.

Судові органи РКУ та ВЗО здійснювали захист прав та інтересів неповнолітніх
осіб.  Здебільшого  рішення  судових  органів  стосувалися  аліментних  платежів  на
утримання неповнолітніх осіб, а також осіб, які з різних причин цього потребували.
Ці  виплати  призначалися  як  у  грошовій,  так  і  в  натуральній  формах.  У  разі
необхідності  суди могли проводити процедуру усиновлення, установлення часу та
місця народження, затверджували права людей на спадщину.

Цивільними суддями подекуди неоднорідно застосовувались діючі нормативно-
правові  акти.  Зокрема,  це  стосується  процедури усиновлення  неповнолітніх  осіб,
різних рівнів аліментних платежів та матеріальних зобов’язань, покладених на осіб,
визнаних винними в розірванні шлюбу.

Рішення шліхтерів могло бути оскаржене шляхом подачі відповідної скарги до
касаційної камери, а у разі її відсутності – до головного судді гебітскомісаріату. А от
функції  апеляційної  установи  у  ВЗО  виконували  керівники  органів  місцевого
управління.

10. Окупаційними  адміністраціями  РКУ  та  ВЗО  проводились  заходи  із
організації кримінального судочинства. Кримінальне провадження відкривалося на
основі  приватного  й  публічного  порядку.  Особи,  які  потерпіли  від  певних
незаконних  дій,  вчинених  до  них,  мали  право  на  позов  у  приватному  порядку.
Публічний порядок передбачав відповідні вказівки від органів влади або вищого за
службовим статусомсудді.

Проведення  кримінального  судочинства  в  РКУ  та  ВЗО  здійснювалось  за
спеціально  розробленими  нормативними  актами,  які  врегульовували  процедури
попереднього  слідства,  обшуків,  арештів,  вибору  міри  запобіжних  заходів,
оформлення  обвинувальних  висновків  і,  власне  кажучи,  самого  процесу  та
виконання судових вироків.

Місцеві кримінальні суди займалися провадженням справ, предметом розгляду
яких ставали проступки та злочини, вчинені представниками місцевого населення.
Найпоширенішими з них стали злочини проти життя й здоров’я людини, наклепи,
образи честі й гідності, а також крадіжки й хуліганство. Суто формально, за нормами
матеріального права, до підсудності місцевих судових установ ВЗО були віднесені не
лише  вчинення  легких  тілесних  ушкоджень,  а  й  вбивства,  тяжкі  тілесні
ушкодження,зґвалтування.

Функції  касаційних  установ  покладалась  на  гебітскомісаріати  та  військові
комендатури. У разі відсутності їх згоди із судовим вироком, справу повертали на
повторне провадження або розглядали її самостійно. Заяву про відміну оголошеного
вироку на міг подати й обвинувачений.

11. Оскільки із колишніми радянськими суддями окупаційна влада не збиралася
співпрацювати,  то  було  прийнято  рішення  щодо  залучення  до  роботи  у  судових
установах осіб, які мали юридичну освіту та досвід роботи у відповіднихструктурах
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колишньої Російської імперії. А от до роботи в установах адвокатури та нотаріату
допускалися  особи,  які  часто  обіймали  аналогічні  посади  і  в  довоєнний  період.
Основною вимогою до цих людей стала їх лояльність до новопосталої окупаційної
влади.

Працівники окупаційної юридичної сфери були чоловіками досить зрілого віку.
Дехто із них досяг 60-70-річного віку. Серед них виділяються судді, більшість яких
здобули  юридичну  освіту  ще  в  царські  часи.  Усі  вони  втратили  можливість
працювати  за  фахом  в  радянську  добу.  Немала  частина  із  цих  людей  зазначала
переслідувань  радянською владою.  Звісно,  що ці  люди не  мали  і  не  могли  мати
симпатій  до  радянського  режиму.  Але  основним  мотивом  їх  співпраці  з  новою
владою були намагання вижити в екстремальних умовах гітлерівської окупації.

Німецькі управлінці допускали до роботи суддями та адвокатами також осіб із
неспеціальною  юридичною  освітою,  здебільшого,  вчителів.  Подекуди  на  цих
посадах  працювали  й  представники  радянської  юридичної  сфери,  які  за  різних
обставин легалізувались в окупованій гітлерівцямиУкраїні.

12. Відразу  після  відновлення  структур  радянської  влади  розпочалося
провадження неминучої в тих умовах прискіпливої процедури оцінювання особистої
професійної  діяльності  працівників  окупаційних  юридичних  установ.  Але  із
особливою  увагою  радянські  спецслужби  ставилися  до  суддів.  До  адвокатів  та
нотаріусів вони проявляли не такий відчутний інтерес. Їх заарештовували лише за
виявлення у їх діях ознак іншихзлочинів.

Типові  моделі  поведінки  суддів  полягали  в  евакуації  разом  із  німецькими
установами  та  у  спробах  офіційної  легалізації  в  умовах  повоєнної  радянської
дійсності. А от більшість адвокатів та нотаріусів і частина суддів, не чекаючи від
радянської влади переслідувань, залишились на визволеній від гітлерівців території.
Дехто  із  них  шляхом  призову  зумів  вступити  на  службу  в  регулярні  підрозділи
Червоної  армії.  Більшість  тих,  хто  евакуювався  до  Німеччини,  були  повернуті  в
Україну в порядку процедури репатріації.

Радянські  спецслужби намагались  виявити  та  заарештувати  колишніх суддів.
Зазвичай,  вироками  закритих  засідань  Військових  трибуналів  військ  НКВС  них
застосовували кримінальні покарання, які передбачали тривалі терміни позбавлення
волі, – в діапазоні від 10 до 25 років, а то й смертної кари. Вже після звільнення з
місць позбавлення свободи колишні судді намагалися довести свою невинуватість,
значні порушення процесуальних правил під час слідства, але так і не змогли цього
довести. Кримінальні ж покарання інших працівників окупаційної юридичної сфери
наступали лише у разі вчинення цими людьми інших злочинів.

В Україні упродовж 90-х рр. ХХ ст. провадилась широкомасштабна реабілітація
жертв політичних репресій. Але, за невеликим винятком, особи, які під час окупації
працювали в юридичних установах РКУ та ВЗО, так і не були реабілітовані.

Водночас,  потребуютьподальшого  науковогопошуку  вивченняпроблеми
функціонування  системи  юридичних  установ  в  усіх  окупаційних  зонах,  а  саме:
Райхскомісаріаті  «Остланд»,  ВЗО  у  Білорусії  таРФ.  Начасі  актуальноює  потреба
додаткового вивчення та порівняння нормативного врегулювання роботи юридичних
установ, здійснення характеристик їх кадрового складу,можливостей
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правового  захисту  місцевого  населення,  яке  перебувало  в  усіх  німецьких
окупаційних зонах колишнього СРСР.
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АНОТАЦІЯ
Іваненко А.О. Місцеві судові установи,  адвокатура та нотаріат в системі

апарату влади Райхскомісаріату «Україна» та військової зони окупації (1941–
1944 рр.) – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  історичних  наук  за
спеціальністю  07.00.01  –  історія  України  –  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Переяслав, 2020.

Дисертацію присвячено  дослідженню гітлерівської  окупаційної  політики,  яка
проводилася  на  теренах  Райхскомісаріату  «Україна»  та  військової  зони  в  1941  –
1944 рр.

Робота  базується  на  аналізі  оригінальних  архівних  джерел,  більшість  яких
вперше введено до наукового обігу. На основі системного аналізу широкого корпусу
архівних  джерел,  опублікованих  документів,  вітчизняної  та  зарубіжної  наукової
літератури в дисертації вперше здійснено комплексне дослідження функціонування
судових установ, адвокатури та нотаріату в РКУ та ВЗО в 1941 – 1944 рр.

У  дисертації  визначено  заходи  керівництва  Німеччини,  здійснені  для
запровадження  «нового  порядку»  в  Україні,  ідентифіковано  систему  органів  та
установ,  уповноважених  на  реалізацію  мети  та  завдань  нацистської  окупаційної
політики  на  теренах  РКУ  та  ВЗО,  встановлено  органи  влади,  уповноважені  на
організацію  юридичних  форм  і  засобів  дотримання  місцевим  населенням
правомірної поведінки в період запровадження нацистського окупаційного режиму.
Схарактеризовано нормативно-правову базу, на основі якої врегульовувалася сфера
кримінальних, цивільних і сімейних правовідносин місцевого населення, окреслено
основні  закономірності  створення  й  практичної  роботи  місцевих  цивільних  та
кримінальних  судів.  Розкрито  особливості  створення  та  функціонування  установ
нотаріату  й  адвокатури.  Визначено  можливості  місцевого  населення  на  судовий
захист  цивільних  прав  та  інтересів.  Виявлено  особливості  кримінального
судочинства  в  РКУ  та  ВЗО.  Створено  узагальнювальний  соціально-професійний
образ працівників окупаційної юридичної сфери та визначено мотиви їх співпраці із
гітлерівцями.  Простежено  долю  працівників  юридичної  сфери  після  повернення
радянської влади.

Ключові  слова:  нацистський  окупаційний  режим,  гітлерівська  окупаційна
політики,  Райхскомісаріат  «Україна»,  військова  зона  окупації,  генеральний
комісаріат, гебітскомісаріат, військова комендатура, цивільні суди, кримінальні суди,
адвокатура,нотаріат.
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оккупации  (1941-1944  гг.).  -  Квалификационная  научный  труд  на  правах
рукописи.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  доктора  исторических  наук  по
специальности  07.00.01  –  история  Украины  –  ГВУЗ  «Переяслав-Хмельницкий
государственный  педагогический  университет  имени  Григория  Сковороды»,
Переяслав, 2020.

Диссертация посвящена исследованию гитлеровской оккупационной политики,
которая проводилась на территории Райхскомисариату «Украина» и военной зоны в
1941 – 1944 гг.

Работа опирается на анализ оригинальных архивных источников, большинство
которых  впервые  введено  в  научный  оборот.  На  основе  системного  анализа
широкого  корпуса  архивных  источников,  опубликованных  документов,
отечественной  и  зарубежной  научной  литературы  в  диссертации  впервые
осуществлено  комплексное  исследование  функционирования  судебных  органов,
адвокатуры и нотариата в РКУ и ВЗО в 1941 – 1944 гг.

В диссертации определены меры руководства Германии, осуществленные для
введения  «нового  порядка»  в  Украине,  идентифицировано  систему  органов  и
учреждений,  уполномоченных  на  реализацию  целей  и  задач  нацистской
оккупационной политики на территории РКУ и ВЗО, установлено органы власти,
уполномоченные  на  организацию  юридических  форм  и  средств  соблюдения
местным  населением  правомерного  поведения  в  период  введения  нацистского
оккупационного  режима.  Охарактеризовано  нормативно-правовую базу,  на  основе
которой  регулировалась  сфера  уголовных,  гражданских  и  семейных
правоотношений  местного  населения,  определены  основные  закономерности
создания  и  практической  работы  местных  гражданских  и  уголовных  судов.
Раскрыты  особенности  создания  и  функционирования  учреждений  нотариата  и
адвокатуры.  Определены  возможности  местного  населения  на  судебную  защиту
гражданских прав и интересов. Выявлены особенности уголовного судопроизводства
в РКУ и ВЗО. Создан обобщающий социально-профессиональный образ работников
оккупационной  юридической  сферы  и  определены  мотивы  их  сотрудничества  с
гитлеровцами. Прослежено судьбу работников юридической сферы по возвращении
советскойвласти.

Ключевые  слова:  нацистский  оккупационный  режим,  гитлеровская
оккупационная  политики,  Райхскомисариат  «Украина»,  военная  зона  оккупации,
генеральный  комиссариат,  гебитскомиссариат,  военная  комендатура,  гражданские
суды, уголовные суды, адвокатура, нотариат.
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Ivanenko A.O. Local judicial institutions, advocacy and notary in the authority

system  of  the  Reich  Commissariat  "Ukraine"  and  the  military  occupation  zone
(1941-1944) – Qualification research on the rights of the manuscript.

Dissertation for a Doctor of Historical Sciences degree in the speciality 07.00.01 –
The  History  of  Ukraine  –  State  Higher  Educational  Institution  «Pereyaslav-
KhmelnytskyHryhoriySkovoroda State Pedagogical University”, 2020.
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The dissertation is dedicated to the study of Hitler's occupation policy, which was
carried  out  on  the  territory  of  the  Reich  Commissariat  "Ukraine"  and  the  military
occupation zone in 1941 - 1944. The work is grounded in the analysis of original archival
sources,  most  of  which  were  first  introduced  into  scientific  circulation.  The  author
conducted  a  comprehensive  study  of  the  judicial  institutions,  advocacy  and  notary
functioning in the Reich Commissariat "Ukraine" and the military occupation zone in 1941
– 1944 based on a systematic  analysis  of  a wide range of  archival  sources,  published
documents, national and foreign scientific literature. Such study is an original work and is
held for the first time in thedissertation.

Historiographical review confirms the insufficient research of the stated problem in
modern national and foreign studies. This simplifies the vision of Ukrainian society’s life
on the occupied territories. Much attention is paid to the theoretical and methodological
research  of  the  courts,  advocacy  and  notary  functioning  as  one  of  the  occupational
administration’s attempts to regulate the local population legal relations.

The dissertation defines the measures taken by the German authorities to introduce
"a new order" in Ukraine, identifies the system of bodies and institutions authorized to
implement  the  goals  and  objectives  of  the  Nazi  occupation  policy  in  the  Reich
Commissariat  "Ukraine"  and  the  military  occupation  zone,  determines  the  authorities
empowered to implement legal  forms and means of  local  people’s legitimate behavior
during the Nazi occupation regime. At the times of the German occupation authorities’
establishment a part of the responsibilities in the legal sphere were transferred to local
authorities. Another way to deal with the situation was to delegate these functions to the
legal departments of local authorities.

The  normative  and  legal  base  used  to  regulate  criminal,  civil  and  family  legal
relations of the local population is characterized in the paper. The work also outlines the
basic regularities of creation and practical activities of local civil and criminal courts. The
Reich  Commissariat  "Ukraine"  created  regulations  of  the  codified  level,  while  the
administration of the military occupation zone issued separate documents regulating the
spheres of criminal, civil and family law.

The author reveals the creation and functioning peculiarities of court, notary and
advocacy  institutions.  At  the  beginning  of  the  occupation  in  1941  the  military
administration created judicial bodies, which, after the transfer of particular territories to
Reich Commissariat  "Ukraine",  were transformed into civil  and criminal  courts.  In the
military occupation zone there were created conflict and conciliation chambers, judicial
commissions and magistrates' courts to hear the civil and criminal cases as well. Advocacy
and notary institutions functioned in both occupation zones.

The paper also determines the possibilities of the local population’s civil rights and
interest’s judicial protection. The local population in the Reich Commissariat "Ukraine"
and the military occupation zone made the use of the opportunity to protect judicially their
civil rights and interests. Some of the disputes concerned contractual obligations breaches,
protection of the rights and interests of minors, inheritance, division of property between
the  former  spouses,  return  of  property,  collection  of  debts  and  termination  of  lease
agreements.
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Local criminal courts dealt with misdemeanors and crimes, the most common of
which were committed against  a human life and health, slanders,  insults  to honor and
dignity, theft and hooliganism.

German occupation administrators did not intend to cooperate with former Soviet
judges. Therefore, it was decided to involve into the judiciary bodies the people with legal
education and experience in the relevant structures of the former Russian Empire. The
people who often held similar positions in the pre-war period were allowed to work in
advocacy and notary institutions. The main requirement to them was their loyalty to the
new occupational authorities.

After  the  Soviet  power  restoration,  the  procedure  of  evaluating  the  personal
professional activities of legal institutions’ employees began. Soviet special services paid
particular attention to the judges. At the same time the lawyers and notaries were arrested
only for detecting the signs of other crimes in their actions. With few exceptions, those
convicted by the Soviet judiciary system were not rehabilitated in independent Ukraine.

Key  words:  Nazi  occupation  regime,  Hitler's  occupation  policy,  the  Reich
Commissariat  "Ukraine",  military  occupation  zone,  General  Commissariat,
Gebitskommissariat, military commandant's office, civil courts, criminal courts, advocacy,
notary.
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