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В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
В статті аналізується нормативно-правове регулювання діяльності іноземних акціо-

нерних товариств в Російській імперії в другій половині хІх – початку хх ст. в процесі 
модернізації законодавства в Російській імперії. Розглянуто та проаналізовано основні 
нормативно-правові акти, які регулювали діяльність іноземних акціонерних товариств. 
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Постановка проблеми. Одним з актуальних питань сучасної історіографії є розгляд 
аспектів нормативно-правового регулювання діяльності іноземних акціонерних товариств 
в Російській імперії в другій половині хІх – початку хх ст. Російські історики, істори-
ки права, економісти приділяють сьогодні достатньо велику увагу цьому напрямку дослі-
дження на відміну від українських дослідників. Останні тільки починають досліджувати 
той матеріал, що міститься в фондах українських архівів та бібліотек. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вперше питання про особливості нор-
ма тивно-правового регулювання діяльності іноземних акціонерних товариств, підприєм-
ців було поставлено в 1902  р. л. Шаландою. Він у газеті «Право» надав визначення таким 
поняттям та питанням: «іноземне товариство», «право на судовий захист», порядок утво-
рення, особливості оподаткування тощо [14, 15].

За радянських часів дослідженням у цьому напрямку займалися ленінградські вчені 
л.є. Шепелев та В.С. дякін [16, 17, 7].

Метою даної статті є аналіз нормативно-правового регулювання діяльності інозем-
них акціонерних товариств в Російській імперії в другій половині хІх – початку хх ст. 
в процесі модернізації законодавства в Російській імперії. Розглянуто та проаналізовано 
основні нормативно-правові акти, які регулювали діяльність іноземних акціонерних това-
риств. 

Виклад основного матеріалу. Законодавство про діяльність іноземних акціонер-
них товариств, підприємців умовно можна об’єднати в чотири групи. до першої групи 
відносяться загальнодержавні нормативно-правові акти. до другої спеціальні нормативно-
правові акти (укази імператора, положення Комітету Міністрів, думки державної Ради). 
Значна частина з них згодом ставала частиною загального законодавства. до третьої групи 
відносимо сепаратне законодавство. це нормативно-правові акти, достатньо однотипні, 
що регулювали умови діяльності в Російській імперії кожного акціонерного товариства. 
четверту групу складають документи надзвичайного законодавства. Вони видавалися під 
час Першої світової війни та встановлювали певні обмеження (тимчасові або постійні), 
забороняли діяльність іноземних акціонерних товариств.
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діяльність іноземних акціонерних товариств умовно можна поділити на дві складові: 
положення, правовий статус іноземців та положення, правовий статус іноземних підпри-
ємств. Зазвичай ці складові поєднувалися, оскільки умови діяльності підприємств залежа-
ли від правового статусу іноземного громадянина (підданого) [15, с. 224 – 225].

до скасування кріпацтва (1861) іноземці були обмежені у праві вільно займатися тор-
гівлею та промисловістю на території Російської імперії. За чинним, на той час законодав-
ством Російської імперії всі іноземці повинні були записуватися до стану «іноземних гос-
тей» права яких у порівнянні із правами російських підданих були значно обмежені. В той 
же час статус «іноземного гостя» надавав право займатися підприємницькою діяльністю, 
виробництвом, купувати, будувати підприємства (мануфактури, фабрики, заводи), брати 
участь в управлінні та розвитку підприємств, які вже існували. 

Право брати участь в діяльності акціонерних товариств, утворювати нові акціонерні 
товариства іноземці отримували лише з особистого дозволу російського імператора ко-
жен окремо. Коронною владою також визначалося коло можливих дій нового акціонерного 
товариства, зокрема визначалися сфери, розміри, напрямки торгівлі, потужності та спря-
мування виробництва. через нормативні обмеження діяльності іноземних акціонерних то-
вариств захищалися економічні інтереси Російської імперії, формувалося антимонопольне 
законодавство [2, с. 4 – 19].

01 січня 1863  р. було прийнято «Положення про мито на право торгівлі та інші промис-
ли». у статті 21 цього положення надавалося право на отримання купецьких та промисло-
вих свідоцтв особам обох статей російського підданства та іноземцям [4, с. 7]. 09  лютого 
1865  р. було видано нове «Положення про мито на право торгівлі та інші промисли» допо-
внене та перероблене [5, c. 160]. Стаття 20 нового положення підтвердила право іноземців 
на підприємницьку діяльність.

Однак у обох положеннях зберігався становий розподіл. цей архаїзм, для кінця хІх ст. 
вдалося прибрати з прийняттям нового «Положення про державний промисловий податок» 
виданого в 1898  р. [2, с. 20 – 31].

80-і рр. хІх ст. були відзначені переглядом ряду торгових законів, що визначали осно-
ви торгівельної діяльності [17, с. 35]. В 1892  р. було затверджено новий «Статут про про-
мисловість». 

Всі зазначені вище нормативно-правові акти суттєво вплинули на правовий статус іно-
земних підприємців. Вони зафіксували принципи рівності російських та іноземних підда-
них в сфері підприємницької діяльності.

так, відповідно до статті 177 Статуту про промисловість іноземцям дозволялося від-
кривати фабрики та заводи без зміни підданства, а також отримувати права та привілеї, на-
приклад патенти на винаходи. Обмеження, які звичайно залишалися, торкалися військових 
підприємств або таких підприємств, що були пов’язані із виготовленням військових замов-
лень. їхніми власниками та керівниками могли бути тільки російські піддані [12, ст. 265].

Відповідно до статті 183 Статуту про промисловість іноземці отримували рівні права із 
російськими підданими у занятті торгівлею, перевезенням на морських суднах вантажів та 
пасажирів. Втім регулювання сфери участі іноземців в морській торгівлі завжди залиша-
лося за державою. Остання закріпляла виключне право російських підданих на практично 
всі види діяльності пов’язаної із судноплавством та морськими перевезеннями. так, від-
повідно до статті 184 каботажне судноплавство, за статтею 138 право на підняття росій-
ського прапору в морській торгівлі належали виключно російськім підданим [13]. Навіть 
акціонерні товариства та торгівельні дома, що займалися судноплавством та морськими 
перевезеннями повинні були утворюватися виключно російськими підданими [13].

Важливе значення для розвитку підприємницької діяльності, особливо для іноземних 
підданих мало визнання рівних прав із російськими підданими у праві власності на неру-
хоме майно, в тому числі і на володіння землею. так, відповідно до статті 830 «Законів про 
стани» іноземним підданим дозволялося набувати право власності на рухоме та нерухоме 
майно через купівлю-продаж, спадкування (за законом та заповітом), дарування, виділення 
від держави [9]. 
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Втім права іноземців із російськими підданими мали все ж таки деякі обмеження. Право 
володіння та користування нерухомим майном обмежувалося територіально. Іноземні під-
дані не мали права набувати права власності на нерухомість, володіти та користуватися 
нею повз портових та міських поселень в десяти губерніях царства польського та оди-
надцяти західних губерніях Російської імперії [10]. такий порядок було введено іменним 
указом від 14 березня 1887  р. і зберігався він до 1914  р. [10]. також певні обмеження на 
право власності нерухомим майном діяли і в азійських, кавказьких та сибірських регіонах 
Російської імперії.

Рівність у правах іноземців із російськими підданими була поширена також і на опо-
даткування, офіційні зносини з державними та приватними установами.

Порядок створення акціонерних товариств в Російській імперії відповідно до Закону 
від 06 грудня 1836  р. був однаковим, як для російських так і для іноземних підданих. 
Практикувалася дозвільна система їхнього утворення. 

За період з 1863 по 1904 р.р. російською державою було підписано низку міжнародних 
конвенцій та угод про взаємне визнання та захист прав акціонерних товариств з 10  кра-
їнами серед яких: Франція, бельгія, Німеччина, Швейцарія, Великобританія, Північно-
американські Штати. Відповідно до цих домовленостей встановлювався судовий захист 
акціонерних товариств, однак уряд Росії залишав за собою право дозволу на створення та 
визначення сфери діяльності акціонерних товариств [1, с. 1-2]. 

Неоднозначну оцінку у правовому трактуванні мало поняття «іноземне товариство». 
дебати про визначення цього питання тривали до 1917  р. такими відомими правниками, 
як І. горбачов та г. Шершеневич іноземним товариством визначалося таке товариство, що 
утворено за кордоном, центральний офіс і відповідно значна частина майна, також зна-
ходиться за кордоном [6, п. 49; 18]. На противагу цієї позиції виступав л. Шалланд, який 
визначав іноземне товариство таким, що засноване за кордоном, має там центральний офіс, 
причому наявність власності за кордоном не є принциповим. Він виходив із сталої практи-
ки, що склалася за останні десятиріччя хІх ст. в Російській імперії [14].

діяльність кожного іноземного акціонерного товариства визначалася спеціальними 
«умовами діяльності». такі умови виробляло міністерство фінансів, внутрішніх справ, 
іноземних справ для кожного акціонерного товариства окремо. Вперше подібні умови 
з’явилися наприкінці 1871 р., а обов’язковими вони стали в грудні 1886  р. [16, с. 126-127; 
6, с. 347-348]. Звичайний перелік таких «умов» нараховував близько 10 – 15 статей. Серед 
них можна назвати такі: назва компанії, мета та характер її діяльності, оголошення суми 
капіталу, порядок звітності та управління, розгляд спорів, порядок закриття та ліквідації 
компанії. Окремо визначалися умови виплати відсотків та задоволення вимог за рахунок 
заставленого або статутного майна [3, ст. 51].

На зламі хІх – хх ст. російським урядом була скасована, вірніше вона просто припи-
нила з’являтися серед «умов діяльності» стаття про право російського уряду в будь-який 
момент без пояснення причин чи обставин, на власний розсуд відкликати дозвіл на ведення 
діяльності акціонерних товариств на території імперії [8 ст. ст. 1545, 1547, 1678, 1680]. 
це було пов’язано з бурхливим ростом кількості акціонерних товариств та зацікавленістю 
уряду в збільшенні притоку іноземних інвестицій до економіки Російської імперії. 

Зазвичай для відкриття іноземного акціонерного товариства в Російській імперії по-
трібно було пройти три послідовних етапи. На першому етапі потрібно було створити 
акціо нерне товариство за кордоном в країні, що мала з Російською імперією відповідні 
конвенції чи угоди. На другому етапі потрібно було отримати дозвіл на діяльність в імперії. 
цей етап займав від одного місяця до декількох років в залежності від швидкості переко-
нання російських чиновників у необхідності такого товариства, оформлення всіх необхід-
них документів та отримання на це згоди самого імператора. На третьому етапі акціонерне 
товариство повинно було розпочати свою діяльність в імперії. бюрократична тяганина, 
корупція, заважали швидкому розвитку іноземних акціонерних товариств, зростанню іно-
земних інвестицій в імперську економіку з одного боку, з іншого захищала державні інте-
реси російської економіки. 
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у роки Першої світової війни ставлення до іноземних акціонерних товариств змінило-
ся, відповідно до того, на якому боці виступала та чи інша країна. так наприклад, іноземні 
акціонерні товариства з німецьким та австрійським капіталами були суттєво обмежені у 
діяльності, а частина просто ліквідовані. ліквідація або зміна власника підприємств здій-
снювалася за допомогою надзвичайних актів.

Висновки. таким чином, нормативно-правове регулювання діяльності іноземних ак-
ціонерних товариств в Російській імперії здійснювалося відповідно до принципу рівно-
ваги між іноземними та російськими підданими. у той же час для іноземних акціонерних 
товариств існувало багато різноманітних обмежень, більшість із яких захищали інтереси 
російського імперського капіталу. Серед таких можна назвати територіальні обмеження та 
обмеження на певні види діяльності, досить складну дозвільну систему. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ – НАЧАЛА ХХ ВВ.
Резюме
В статье анализируется нормативно-правовое регулирование деятельности 

иностранных акционерных обществ в Российской империи во второй половине хІх – 
начала хх в.в. в процессе модернизации законодательства в Российской империи. 
Рассмотрены и проанализированы основные нормативно-правовые акты, которые регу-
лировали деятельность иностранных акционерных обществ. 
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LEGAL REGULATION OF FOREIGN CORPORATIONS  
IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND HALF OF XIX –  

EARLY XX CENTURIES.
Summary
The article examines the legal regulation of foreign corporations in the Russian Empire in 

the second half of XIX – early XX centuries, the modernization of legislation in the Russian 
Empire, the basic legal acts that regulate the activities of foreign corporations are considered 
and analyzed.
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