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Проведений історично-правовий аналіз Земельного кодексу 1922 р. та актів, які вплинули на земель-
ну кодифікацію. Розглянуто основні положення з охорони та раціонального використання земельних 
ресурсів. Досліджено вплив кодексу на подальший розвиток земельного права.
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Проведен исторически-правовой анализ Земельного кодекса 1922 г. и актов, которые повлияли на зе-
мельную кодификацию. Рассмотрены основные положения по охране и рациональному использованию 
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ification. Basic provisions on the protection and sustainable use of land resources. Effect Code further devel-
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СЕКЦІЯ 6 
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

На початку 20-х років XX століття на те-
риторії Української республіки відбулась 
перша кодифікація земельного законодав-
ства. Окремі об’єкти природи, які зазнава-
ли найбільшій експлуатації, були захищені 
законодавцем. У тяжкі часи для країни, піс-
ля громадянської та Першої світової війн, 
у часи постійних міжусобиць, економічного 
занепаду та людської бідності новостворе-
на влада намагається вирішити найгостріші 
питання державотворення та налагоджен-
ня законодавства. Були закладені інститу-
ціональні та концептуальні положення, які 
послужили основою правового регулюван-
ня раціонального використання та охорони 
земель. 

В основу прийняття Земельного Кодексу 
УРСР 1922 р. лягли акти, які започаткували 
нову форму вирішення питань правильного 
землекористування в новій формації. 

Першим актом у цій сфері став «Декрет 
про землю від 27 жовтня 1917 року [1]. Він 
мав ряд норм, які стали початком розвит-
ку інституту раціонального використання та 
охорони земель на основі пріоритету су-
спільній і державній власності: «Все земли, 
а также леса и воды, имеющие общегосу-

дарственное значение, переходят в исклю-
чительное пользование государства» [2]. 
Також у законі були закріпленні природо-
охоронні обов’язки з всіх суб’єктів корис-
тування земельними ресурсами, виділена 
охорона особливо цінних земель та еконо-
мічне стимулювання дбайливого ставлення 
до своїх земельних наділів. 

Важливими законодавчими актами були 
декрети і постанови, які вирішували спеці-
алізовані питання. Це такі, як Декрет Ради 
Народних Комісарів від 1 жовтня 1918 р. 
«Про перехід маєтків, сільськогосподар-
ських підприємств і ділянок землі, що ма-
ють у культурно-просвітницькому та про-
мисловому відношенні загальнодержавне 
значення, у відання Народного Комісаріату 
Землеробства»; [3] Постанова про розпуск 
радянського земельного комітету і союзу 
тимчасової ради Головного земельного ко-
мітету 1918 р.; [4] Постанова «Про відпуск 
відділу земельних поліпшень при Нарком-
земе з коштів Державного казначейства на 
1-е півріччя 1918 р. у формі авансу 7 млн 
874 тис. 675 руб.» [5] (цей документ вказує 
на особливу увагу влади до проблем зем-
лекористування, які неможливо вирішити 
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без відповідного бюджетного фінансуван-
ня); Постанова Наркомзему і земельних 
справ «Про організацію земельних відділів 
при виконкомах»; Інструкція від 27.02.1919 
[6] і постанова Наркомзему «Про розподіл 
земель у тимчасову зрівняльну справу» від 
11.03.1919 [7] встановлювали, що всі землі 
єдиного державного фонду УРСР перехо-
дять у відання наркомзему для врегулю-
вання раціонального землекористування. 
Декрет ВУЦВК від 26.05.1919 «Про соціа-
лістичний землеустрій і про перехідні захо-
ди до соціалістичного землекористування» 
[8] підтверджував, що приватна власність 
на землю скасовувалась. Вся земля, у чому 
б користуванні вона не перебуває, вважа-
ється єдиним державним фондом. Декрет 
РНК УСРР від 03.04.1920 «Про націоналіза-
цію всіх колишніх казенних, удільних, мо-
настирських, міських і поміщицьких земель» 
[9] встановив, що всі землі в межах УРСР, 
що належали раніше казенним, монастир-
ським, поміщицьким всякого роду орга-
нам і нетрудовому населенню об’являлися 
Державним надбанням без всякого викупу. 
Постанова V Всеукраїнського з’їзду Рад від 
02.03.1921 «Про закріплення землекорис-
тування» [10] забезпечували післявоєнне 
відновлення земельного господарства.

Постанова ВУЦВК та РНК від 11.04.1921 
«Про впорядкування користування сіноко-
сами та про заходи до підняття лугового 
господарства» [11] та Постанова ВУЦВК та 
РНК «Про впорядкування користування сі-
нокосами та про заходи підняття лугового 
господарства» від 02.06.1922 [12] Покла-
дали на земельні органи обов’язок нагляд 
за правильним використанням лугового 
господарства в рамках Гослугфонда. Для 
регламентації цієї пов’язаною з землеко-
ристування сфери Наркомзему за пого-
дження пропонувалося в місячний строк ви-
дати особливу інструкцію. Співтовариствам 
та іншим сільськогосподарським об’єднан-
ням рівно з окремими землекористувачами 
за докорінне поліпшення сіножатей нада-
вались пільги. Ці стимулювання не можуть 
позитивно вплинути на якість землі. Ще 
однією особливою формою землекорис-
тування з’явились рекреаційні зони, так у 
Постанові ВУЦВК від 10.05.1921 «Про ліку-
вальні місцевості» [13] давалося визначен-
ня лікувальної місцевості загальнодержав-
ного та місцевого значення. Вказані землі, 
парки, степові, водні простори, враховуючи 
особливе цільове призначення, передані у 
ведення Наркомзему у відання Наркомату 
охорони.

Значним внеском у кодифікацію земель-
них норм стало запозичення нормотворчо-
сті РСФР та інших радянських республік, 
де працювали багато українських кадрів. 

Наприклад Правила «Про діяльність воло-
сних земельних комітетів» від 23.06.1917 
[14] деталізували положення Декрету про 
землю в наданні та розпорядженні земель 
лише за певною волостю під управлінням 
органів, які обирає населення, що прожи-
ває там, а видатки по заснуванню даних 
земельних комітетів відносять за рахунок 
держави акти російської республіки. Указ 
СНК РСФСР «Про перехід земель у розпо-
рядження земельних комітетів прийнятий 
від 5 листопада 1917 г.» [15] встановив, 
що волосні земельні комітети беруть помі-
щицькі землі у своє розпорядження, під су-
ворий облік, охороняючи порядок та даючи 
настанову для народу, який і сам повинен 
охороняти.

 Згідно з Положенням РНК РРФСР «Про 
земельні комітети і про врегулювання ними 
сільськогосподарських відносин» від 4 
грудня 1917 р. [16] створювався Головний 
та місцеві земельні комітети, на які було 
покладено обов’язки по збору та розробці 
інформації і законопроектів для формуван-
ня проекту земельної реформи.

 Декрет ВЦВК «О соціалізації землі» від 
19 лютого 1918 р.» [17] сприяв створенню 
резервного фонду земель сільськогоспо-
дарського призначення. Вказувалось, що 
сільськогосподарські землі визначались як 
особливо цінні, вони потребують правиль-
ного використання та бережливого відно-
шення. Декрет РНК РРФСР від 2 листопада 
1918 р. «Про Утворення спеціального фон-
ду на заходи з розвитку сільського госпо-
дарства» [18] був прийнятий з ціллю охоро-
ни та раціонального використання земель у 
сільському господарстві. Положення ВЦВК 
від 14 лютого 1919 р. «Про соціалістичний 
землеустрій і про заходи переходу до со-
ціалістичного землеробства» [19] наголо-
шувало, що всі землі становлять єдиний 
державний фонд. «Инструкция по примене-
нию Положения о социалистическом зем-
леустройстве» затверджена постановою 
Народного комісаріату земельних справ від 
11 березня 1919 р. [20] регулювала розпо-
діл земель між волостями, а також відводи 
земель для господарств, артілей, установ 
та підприємств. Декрет РНК РРФСР від 30 
квітня 1920 р. «О переделах земли» [21] ви-
значав, що часті земельні переділи супро-
воджувались зниженням продуктивності 
сільського господарства та перешкоджали 
правильній обробці та удобренню земель. 
Для попередження цих негативних явищ, 
по-перше, переділи земель допускались 
лише з розширенням територіальної під-
відомчості земельних органів у цілях якіс-
ного та кількісного урівнення землекорис-
тувачів. По-друге, допускалась примусова 
конфіскація земель у користувачів, в яких 
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були надлишки земельних наділів і вони не 
підтримували їх у належному стані. По-тре-
тє, визначались умови при яких застосову-
валися санкції за порушення правил раціо-
нального користування. Декрет ВЦВК і РНК 
РРФСР від 27 травня 1920 р. «Об увеличе-
нии размера землепользования в трудовых 
хозяйствах» [22] закріплював порядок еко-
номічної зацікавленості землекористувачів 
поєднувати матеріальну вигоду з покра-
щенням земельних наділів, при якому угід-
дя залишались у пріоритетному викорис-
танні дбайливих господарів.

Підсумком первинної законотворчості у 
сфері налагоджування раціонального зем-
лекористування з’явився Земельний ко-
декс УСРР, прийнятий Президією ВУЦВК 
29 листопада 1922 р. і набрав сили з дня 
опублікування. Він складався з чотирьох 
частин, які включали в себе 17 розділів, 14 
глав, 227 статей.

Ст. 1ЗК УСРР остаточно закріпила дер-
жавну власність на землю: «Право приват-
ної власності на землю, надра, води та ліси 
в межах УСРР скасовано назавжди», вони 
всі становлять власність робітничо-селян-
ської держави [23]. Сільськогосподарські 
землі згідно з ст. 3 «становлять єдиний 
державний земельний фонд, яким відає 
Народний Комісаріат Земельних Справ та 
його місцеві органи». А ст .13 встановила: 
«Землі трудового користування під не сіль-
сько-господарські промисли та продукцію 
дозволяється лише за дозволом районо-
вих земельних органів». Ця норма фіксує 
важливість використання сільськогоспо-
дарських земель лише за своїм цільовим 
призначенням.

Для всіх землекористувачів було вста-
новлено єдине правило користування, що 
ст. 7 зазначала: «Всі землекористувачі, що 
ведуть сільське господарство на землях, 
підлягають загальному доглядові земель-
них органів і виконують щодо доцільного 
використування наданих їм земель обов’яз-
ки, встановлені Кодексом».

Земельний кодекс не обійшов питання 
щодо обов’язків користувачів – ст. 19 дає 
кваліфікацію покинутих земель: «За припи-
нення господарювання вважається неви-
користання землі землекористувачем для 
господарчих потреб без уважливих причин 
протягом не менш як 3 року».

У той час законодавець у ст. 22 забезпе-
чив впевненість землекористувача в тому, 
що покращення угідь за власні кошти буде 
компенсовано, якщо землю трудового ко-
ристування буде вилучено для державних 
чи громадських потреб: «Встановленим 
порядком буде вилучено для державних 
чи громадських потреб уповні або в такій 
її частині, що без неї дальше користуван-

ня рештою землі є, з господарського боку, 
утруднене або недоцільне, – замість неї 
відводиться земля в іншому місці з покрит-
тям утрат, заподіяних землекористувачеві».

Ст. 27 УСРР встановила інститут оренди 
землі, описала його положення: «Для тру-
дових господарств, що не мають можливо-
сті обробити свою землю за браком коштів, 
реманенту або робочих рук, допускається 
здавати всю або частину землі в оренду 
за грошову плату або іншу винагороду, до-
держуючись умов користування, строком 
до 12 років».

У розділі ІІ «Права та обов’язки земель-
ної громади» за ст. 50 була визначена ком-
петенція земельної громади щодо розгляду 
справи про землекористування, земле-
впорядження, меліорацію, ведіння госпо-
дарства й інші справи, зв’язані із земель-
но-господарчих завдань. А ст. 53 закріпила 
за громадою обов’язок відповідати перед 
державою за правильне й доцільне вико-
ристовування земель так розподілених у 
користування окремим господарствам, як 
і тих, якими безпосередньо користується 
громада. 

У випадках протиправного використан-
ня земельних ресурсів громада згідно зі 
ст. 54 мала вплив на вирішення цієї про-
блеми: «Коли поодинокі землекористувачі 
без важливих причин залишать землю без 
господарчого використування або здадуть 
її в оренду, порушивши закон, а також коли 
вони ведуть хижацьке господарство, що 
виснажує землю, покладається обов’язок 
піднести належним чином справу про тим-
часове позбавлення таких землекористу-
вачів права користуватися цими землями». 
Строк санкції встановлювався від одної 
плодозміни до трьох років, а у випадках, 
коли землекористувачі відмовляються про-
вести меліоративні роботи, маючи на це 
можливість, вже виконавчому комітетові 
надається право позбавити земельну гро-
маду або поодиноких користувачів права 
користуватися цими землями.

Для розвитку сільського господарства 
земельна громада за ст. 56 здобувала пра-
во розробляти й запроваджувати заходи 
щодо збільшення продуктивності землі й 
поліпшення сільсько-господарської про-
дукції та вживати заходи до найдоцільнішо-
го використання площі, проводити земле-
впорядження, меліорацію та вживати інших 
заходи щодо раціонального використання 
та охорони земель. Також на громаду було 
покладено всіма засобами розповсюджу-
вати серед своїх членів сільсько-госпо-
дарчі знання й культурні способи ведення 
сільського господарства задля правильно-
го використання земельних наділів та вико-
ристання запобіжних заходів. Таким чином, 
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ЗК УСРС закріпляв раціональні традиції се-
лянського землекористування.

У випадку нераціонального земелкорис-
тування, що веде до розору господарства, 
ст. 70 дозволила «сільській раді замінити 
господаря іншою особою із складу того са-
мого господарства».

Кодекс гарантував дбайливим земле-
користувачам збереження їх земельних 
прав, встановлюючи, що дільниці, де їх-
німи користувачами пороблені ґрунтовні 
поліпшення й, зокрема, штучне зрошення 
або осушення, при переділах залишаються  
в розпорядженні колишніх користувачів  
(ст. 120).

У ст. 168 ч. IV ЗК УРСР 1922 р. «Про 
землевпорядження та переселення», закрі-
пив основи землевпорядження, яке має за 
своє завдання впорядкувати існуючі зем-
лекористування та утворити нові, згідно з 
правами на землю та потребами господар-
ської технічної доцільності. За ст. 169 Нар-
комзем мав право на утворення земельних 
фондів спеціального призначення (пересе-
ленського, плугового, концесійного, дер-
жавних заповідників та інших) та перечис-
лення вгіддів з одного фонду до іншого.

Землевпорядження згідно ст. 171 при-
писувалось у наступних випадках: а) утво-
рення та зміни складу земельних фондів 
спеціального призначення; б) визнання 
установами по землевпорядженню потре-
би негайно усунути на терені того чи іншого 
району хиб землекористування, особливо 
шкідливих щодо їхнього впливу на госпо-
дарство та інше». Видача земель землеко-
ристувачам здійснювалась за процедурою 
та при наявності факторів, закріплених у 
ст. 173: у разі одводів земель державним 
установам, підприємствам й організаціям 
на їхнє про те клопотання відповідно до до-
веденої ними землевпорядним установам 
справжньої потреби в землі й можливості 
належним способом використати її ближ-
чого часу.

Прийняття Земельного кодексу 1922 р. 
мало фундаментальне значення для по-
дальшого розвитку землеохоронних від-
носин. Вперше в Україні був прийнятий 
загальний зведений закон, що врегулю-
вав комплексний механізм раціонального 
землекористування. Він інтегрував більше 
50 декретів та постанов 100 циркулярних 
вказівок, що видавалися центром [24]. 
Цей документ ліг в основу вирішення всіх 
проблемних питань практичного землеко-
ристування. Всі землеохоронні норми от-
римали нову форму вираження свого ви-
користання.

Таким чином, система охорони і раціо-
нального використання землекористування 
на рівні кодексу та розвиваючих його актів 

набувала ємну і рухому законодавчу форму 
та стала окремим інститутом.

Деякі вчені відзначали низку технічних 
та юридичних недоліків ЗК 1922 р. Так, 
А.І. Корольов вказував на те, що в основ-
ному Земельний кодекс регулював право-
вий режим земель сільськогосподарського 
призначення. Правовий режим інших кате-
горій земель характеризувався в ньому не-
достатньо [25].

У червні 1925 р. при управлінні меліора-
тивних і земельних робіт Наркомзема УСРР 
була створена комісія з перегляду земель-
ного кодексу. Комісією були вироблені 
пропозиції щодо змін і доповнень більш як 
60-ти статей Земельного кодексу 1922 р. 
Ці пропозиції були надіслані на відгук міс-
цевим земельним органам. Отримані ви-
сновки були використані при продовженні 
роботи з перегляду земельного кодексу. 
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