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Як відомо, в період нацистської окупації діяльність Верховного Суду 
Української PCP було перервано, і лише з початком визволення частини те
риторії України у 1943 р. тут поступово відновили свою роботу органи дер
жавної влади та управління, судові органи, зокрема й вища судова інстанція 
УРСР. Цей період діяльності Верховного Суду Української PCP у вітчизня-
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них історично-правових дослідженнях залишається практично не вивченим. 
Досі вчені обходили увагою специфіку практичної діяльності вищого судо
вого органу республіки, зокрема й у сфері цивільного касаційного судочинс
тва та нагляду. Відновлення роботи судової системи Української PCP у 1943 
р. відбувалося в умовах триваючих інтенсивних бойових дій, що визначало 
складність економічної, соціально-політичної та криміногенної ситуації у 
щойно визволених від нацистських окупантів областях Лівобережної Украї
ни. Єдиною працею, автор якої побіжно торкається окреслених вище питань, 
і сьогодні залишається монографія відомого вітчизняного правника радянсь
кої епохи, багаторічного заступника голови Верховного суду Української 
PCP Д.С. Сусла [6]. Науковій актуальності порушеної проблеми не поступа
ється її суспільна та прикладна важливість. Вивчення досвіду діяльності ви
щого судового органу тоталітарної радянської держави в умовах війни є ко
рисним не лише в сенсі врахування уроків минулого, але й може слугувати 
пересторогою недооцінки місця і ролі інституту Верховного суду України в 
судовій системі держави на сучасному етапі її реформування.

Виходячи з стану вивчення питання діяльності вищого органу в системі 
судоустрою УРСР на початковому етапі визволення України від нацистсь
ких окупантів, автор статті поставив за мету здійснити історично-правовий 
аналіз особливостей наглядової практики Верховного суду УРСР у цивіль
них справах протягом першого року відновлення роботи.

Основу джерельної бази дослідження склали документи фонду 1 
(«Центральний комітет КП(б)У») Центрального державного архіву громад
ських об’єднань України. Серед використаних автором документів інформа
ційно-доповідні записки керівництва Верховного суду УРСР на адресу пар
тійного і державного керівництва республіки, накази голови Верховного су
ду з організаційних, загальних питань і по особовому складу, постанови ко
легії наркомату юстиції СРСР, копії ухвал районних і обласних судів, судо
вих колегій Верховного суду УРСР.

Напружена організаційна робота у Верховному суді УРСР тривала пара
лельно з поновленням навесні 1943 р. його колегіальної діяльності у сфері 
наглядової практики та касаційного судочинства. Специфіка історичного 
моменту -  адже тривали тяжкі наступальні бої, а більшість українських зе
мель ще залишалася під окупацією -  визначила особливості цієї діяльності, 
зумовила кількість, порядок і характер розгляду ВС УРСР справ, звернень і 
скарг на цивільно-правові рішення місцевих судів.

Як видно з надісланої 3 липня 1943 р. на адресу вищого партійного та 
державного керівництва республіки «Інформаційно-доповідної записки про 
роботу Верховного Суду УРСР», у період з 1 квітня (коли було поновлено 
роботу судових колегій) і до 1 липня поточного року ВС УРСР у порядку
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нагляду було розглянуто 52 цивільні справи. За цей період суд вирішив у ка
саційному порядку лише одну цивільну справу, а також розглянув кілька де
сятків скарг на рішення місцевих судів у цивільних справах [3, арк. 1]. Така 
незначна кількість розглянутих Верховним судом Української PCP справ 
пояснюється тим, що на середину літа 1943 р. від нацистських окупантів бу
ло звільнено лише кілька районів Ворошиловградської та Харківської облас
тей, а робота місцевих судів тільки налагоджувалася.

Зазначимо, що згідно статті 48 чинного на той час «Закону про судоустрій 
СРСР, союзних і автономних республік» (ухваленого Верховною Радою 
Союзу PCP ще 16 серпня 1938 р.) у складі Верховного суду союзної респуб
ліки діяла судова колегія у цивільних справах «[...] для розгляду цивільних 
справ, віднесених законом до відання Верховного суду союзної республіки, 
а також для розгляду скарг і протестів на рішення і ухвали крайових, облас
них і інших судів союзної республіки [...]» [1, с. 217]. Серед іншого закон 
визначав, що судочинство, зокрема і в цивільних справах, Верховний суд 
союзної республіки здійснював колегіально -  у складі головуючого (голови 
або члена суду) і двох народних засідателів (стаття 49), а розгляд скарг і 
протестів на вироки місцевих судів колегія у цивільних справ чинила в скла
ді трьох членів вищого судового органу (стаття 50) [1, с. 217].

Аналіз наглядової та касаційної практики вищого органу в системі судів 
загальної юрисдикції Української PCP у першій половині 1943 р. засвідчує, 
що розглянуті колегією у цивільних справах вироки місцевих судів у своїй 
більшості стосувалися позовів громадян про повернення їм відібраної в пе
ріод окупації та переданої іншим громадянам чи громадським господарст
вам великої рогатої худоби (з 52-х цивільних скарг громадян прийнятих і 
вирішених Верховним судом УРСР у період з 1 квітня до 1 липня 1943 р. 
вищезазначених позовів стосувалося 42 звернення) (3, арк. 1-3].

Цікавими є історичні обставини появи цього, принципово нового для су
дової практики Української PCP завершального періоду Другої світової вій
ни, виду цивільно-правових позовів. Проблема, що примушувала людей зве
ртатися до суду з позовами про захист порушених майнових прав, корінила
ся в реаліях доби нацистської окупації в українському селі.

Із праць вітчизняних істориків про особливості нацистського «нового по
рядку» в українському селі відомо, що однією з складових програми погра
бування продовольчих ресурсів окупованої України була конфіскація у се
лян не лише харчових продуктів, але й продуктивної худоби, зокрема корів 
[5, с. 285-318]. Відібрана таким чином молочна худоба найчастіше передава
лися для подальшого її утримання та відкорму в гурти «громадських госпо
дарств» -  реорганізованих окупантами довоєнних радянських колгоспів. Не
рідкими були випадки коли селяни (з різних міркувань і за різних обставин)
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обмінювали власних корів на корів із «громадських гуртів», тобто -  тих, які 
раніше належали іншим господарям і були відібрані в них окупантами.

Після визволення траплялося, що господарі, котрі в період окупації втра
тили своїх корів, пізнавали їх у господарствах інших селян або на колгосп
них фермах і через суд вимагали повернути їм відібрану нацистами влас
ність. Наразі практика місцевих судів першої половини 1943 р. збагатилась 
цивільними позовами двох категорій. Першу з них склали позови фізичних 
осіб до фізичних осіб -  одних громадян до інших -  про повернення у прива
тну власність корів, свого часу відібраних у позивачів окупантами в «гро
мадські гурти», а звідти обміняних іншими громадянами, які тепер і висту
пали відповідачами за цими позовами. Друга категорія позовів увібрала в 
себе скарги громадян на дії юридичних осіб (колгоспів), керівництво яких 
відмовлялося повертати позивачам впізнану ними, як відібрану німцями під 
час окупації, худобу.

Звернувшись до місцевих судів і не отримавши бажаного для себе рішен
ня, такі особи'подавапи скарги до палати Верховного суду Української PCP 
у цивільних справах. З квітня по червень 1943 р. секретаріат ВС УРСР заре
єстрував 17 скарг на рішення районних і обласних судів за позовами «пер
шої категорії» (громадян до громадян) і 25 скарг на рішення судів за позова
ми громадян до юридичних осіб.

Наглядове провадження цивільної палати вищого судового органу респу
бліки по цим справам мало деякі особливості. Вивчаючи скарги на рішення 
місцевих судів за позовами громадян до інших громадян про повернення ко
рів, суд, як правило, задовольняв апеляції колишніх власників. Один харак
терний приклад: «[...] В період окупації німецькими фашистами Старобіль- 
ського району (Ворошиловградська область -  Авт.) у громадянки Ярошенко 
німецькою владою було відібрано корову та поставлено в гурт. Громадянка 
Зайцева -  сусідка Ярошенко, знаючи, що корова Ярошенко добра, здійснила 
обмін власної корови на корову Ярошенко, що знаходилася в німецькому 
гурті [...]». У цьому випадку цивільна палата ВС УРСР ухвалила рішення 
про неможливість визнання новоявленої господарки корови -  громадянки 
Зайцевої -  як «добросовісного набувача», а відтак постановила повернути 
корову її попередній власниці -  громадянці Ярошенко [3, арк. 3].

Свої особливості мали й цивільні спори між громадянами та колгоспами 
(юридичними особами). В період «господарювання» нацистів на селі части
ми були випадки коли відібраних у громадян корів окупанти передавали для 
утримання в «громадські господарства». Залишаючи окуповану територію 
німці далеко не завжди встигали пограбувати ферми та вивести худобу, яка, 
таким чином, залишилася відновленим радянською владою колгоспам. Зго
дом окремі громадяни впізнавали своїх корів у колгоспних гуртах і вимагали
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їх повернути, на що, як правило, отримували відмови правління колгоспів. 
Позовні заяви в суди першої та другої інстанцій (районні та обласні) також 
не завжди влаштовували позивачів чи відповідачів, що відкривало шлях ска
ргам до ВС УРСР.

Вивчаючи подібні звернення (їх до Верховного суду УРСР за період квіт- 
ня-червня 1943 р. надійшло -  25) палата в цивільних справах практично у 
всіх випадках прийшла до висновку, що відібрана німецькими окупантами у 
1941-1942 рр. і передана на ферми «громадських господарств» молочна ху
доба, яка потім опинилася в колгоспах, підлягає поверненню її першим вла
сникам. Встановлюючи таку практику судових рішень ВС УРСР керувався 
передусім принципами статей 59 та 60 Цивільного кодексу УРСР1, що вста
новлювали право власника витребувати своє майно із незаконного володіння 
[З, арк. 3]. Такий самий підхід використовувався щодо повернення майна 
колгоспів із незаконного володіння окремих громадян.

Специфічну групу цивільних спорів становили позови колгоспників про 
повернення їм корів отриманих в період окупації від «громадських госпо
дарств в обмін на власну молочну худобу. Про обставини виникнення такого 
виду цивільних спорів свідчить приклад: «[...] У період знаходження німе
цьких окупантів на території Марківського району (Ворошиловградська об
ласть -  Авт.), ними було дане завдання, зокрема колгоспу «Новий колос» 
[...] поставити німецьким властям 12 голів корів. Колгосп, з метою збере
ження племінних корів, здійснив [їх] обмін з колгоспниками на гірших ко
рів, після чого здав останніх німецьким властям. Після вигнання німецьких 
окупантів з відновленням колгоспу головою колгоспу були дроблені розпо
рядження відібрати корів у колгоспників і поставити в колгосп. Корови були 
відібрані у колгоспників [,..]»[3, арк. 3]. Розглядаючи подібні справи в по
рядку нагляду Верховний суд УРСР, як і в попередніх випадках, ухвалював

1 Для захисту права власності ЦК УРСР передбачав віндикаційний позов (ст. ст. 59- 
60). «[...] 59. Власник має право відшукувати своє майно з чужого беззаконного воло
діння і вимагати від недобросовісного володільця повернення всіх прибутків, які він діс
тав і повинен був дістати за весь час володіння; від добросовісного ж володільця -  всіх 
прибутків, які він дістав і повинен був дістати з часу, коли він дізнався або повинен був 
дізнатися про неправомірність володіння або дістав повістку в справі позову власника 
про повернення майна. Володілець, в свою чергу, має право вимагати від власника від
шкодування зроблених ним необхідних витрат на майно з того часу, з якого саме влас
никові належать прибутки з майна. Власник має право вимагати усунення всяких пору
шень його прав, коли б навіть вони не були поєднані з позбавленням володіння. [...] 60. 
Від особи, що добросовісно придбала майно не безпосередньо від власника, останній 
вправі витребувати майно (ст. 59) лише в тому випадку, коли воно ним (власником) за
гублене або в нього пограбоване. Державні установи і підприємства можуть витребувати 
від усякого набувача належне їм майно, незаконно відчужене будь-яким способом 
[...]»[!].
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ріш ення на користь громадян, і зобов’язував колгоспи повернути відібраних 
і«орів селянам. Зі слів тодішнього заступника голови вищого судового орга- 
і'їіу республіки Розанова така практика ВС УРСР пояснювалася трьома фак- 
' торами. По-перше, обмін корів між «громадським господарством» і селяна
ми здійснювався за ініціативи першого та на основі добровільної згоди обох 
Сторін. По-друге, хоча цей обмін і мав на меті збереження племінного моло- 

: много стада «громадського двору», відновлення колгоспного господарства 
йе могло відбуватися за рахунок приватного господарства колгоспників. По- 
третє, здача колгоспом корів на вимогу німецьких окупантів має розглядати
ся не інакше як завдання прямих збитків, що повинно документуватися ак- 

; тами відповідних Надзвичайних державних комісій [3, арк. 4].
' Як показала проведена у червні 1944 р. перевірка комісії Народного комі
саріату юстиції СРСР, рішення Верховного суду УРСР по даній категорії 
цивільних справ не завжди знаходилися в межах чинного цивільно- 
правового законодавства. Наприклад, розглядаючи в наглядовому порядку 
рішення народного суду Ніжинського району Чернігівської області щодо по
зову громадянки Папенко до громадянина Марковича про розірвання раніше 
укладеного цивільно-правового договору і повернення корови, судова коле
гія в цивільних справах ВС УРСР,, в своєму рішенні вказала, що: «[...] від
повідач скористався вкрай важким, невиправним становищем позивачки, а 
відтак цей договір необхідно анулювати, повернувши сторони до початково
го становища [...]» [4, арк. 1]. При цьому суді послались на статтю 33 чин
ного ЦК УРСР5

Таке рішення вищого органу в системі судів загальної юрисдикції респуб
ліки не враховувало повною мірою вимог статті 149 чинного Цивільного ко
дексу УРСР, положення якої передбачали в разі визнання цивільного дого
вору недійсним ще й право потерпілої сторони вимагати від відповідача 
«повернення всього виконаного за договором»2 3.
• На думку союзного наркомату юстиції незадовільною виглядала якість ви
значень Верховного суду УРСР по деяким справам аналізованої нами кате
горії наглядового провадження. Наприклад, протокол засідання нарсуду Но
во-Астраханського району Ворошиловградської області у справі позову

2 «[...] 33. Коли особа під впливом крайньої нужди учинила невигідний для себе пра- 
вочин, суд, на вимогу потерпілої сторони або на вимогу належних державних органів та 
громадських організацій, може або визнати правочин недійсним, або припинити чин
ність його на майбутнє [...]»[!].

3 «[.,.] 149. У випадку визнання договору недійсним, як укладеного під впливом об
ману, насильства, погроз або внаслідок зловмисної угоди представника однієї сторони з 
противною стороною (ст. 32), а також як направленого до використання крайньої нужди 
(ст. 33), потерпіла сторона має право вимагати від контрагента повернення всього вико
наного за договором. Друга сторона такого права не має [.. .]»[1].
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громадянина Ф.В. Кущенко до колгоспу імені В.І. Леніна про повернення 
корови виявився оформленим настільки неохайно та юридично безграмотно, 
що з нього було важко зрозуміти про що власне йдеться. Але на цей очевид
ний факт ні судді касаційної інстанції (обласного суду), ні судді Верховного 
суду України жодної уваги не звернули. Так само незадовільним було ви
знано якість визначення ВС УРСР у справі позову Бондаренко С.Т. до гро
мадян Тарасенко А.1. та Євтушенко М.І. про повернення корови, що розгля
далася народним судом Успенського району Ворошиловградської області [4, 
арк. 2].

Підводячи підсумки аналізу особливостей наглядової практики Верховно
го суду УРСР у цивільних справах протягом першого року з часу відновлен
ня його колегіальної діяльності, зазначимо, що ця специфіка багато в чому 
визначалася наслідками окупаційної політики нацистів в українському селі і 
спробами окремих громадян у судовому порядку повернути собі втрачену за 
різних обставин в 1941-1943 рр. особисту майнову власність.
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«Ждановщина» — ідеологічний наступ на культурну 
українську інтелігенцію (1946-1953 рр.)

Розкривається зміст і сутність «ждановщини» як ідеологічного наступу на українську 
інтелігенцію. Аналізуються основні періоди цього суспільно-політичного явища.
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манова, кандидат історичних наук, доцент.

У повоєнні роки в Україні виникає складана ситуація, спричинена не тіль
ки розрухою у народному господарстві, а й посиленням ідеологічного конт
ролю над суспільно-політичним життям українського населення. Особливо 
під удар сталінської репресивної політики потрапила культурна інтелігенція, 
яка по закінченню війни вимагала лібералізації суспільства. Цей натиск по
силився з прийняттям ідеологічних постанов А. Жданова -  секретаря ЦК 
ВКП (б), його політика й отримала назву «ждановщина». Інтелігенція не ма
ла змоги творчо розвиватися, тому що з боку вищого керівництва СРСР від
бувалося постійне цькування та ідеологічний контроль.

Дослідження та вивчення періоду «ждановщини» є досить актуальним, 
адже розкриває спроби української інтелігенції реформувати державу, а 
водночас -  розкрити форми та методи збереження тоталітарної моделі сус-
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