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Зародження інституту 
процесуального керівництва прокурора 

у кримінальному провадженні

Аналізуючи зародження інститу-
ту процесуального керівництва в кри-
мінальному провадженні, зазначимо,
що він безпосередньо пов’язаний із
зародженням процесу розгляду по 
суті спорів, які на початку свого існу-
вання не мали чіткого поділу на кри-
мінальні та цивільні справи, а будь-
яке встановлення обставин справи
здійснювала особа, яка висувала по-
зов. Принаймні, про це свідчить думка
М. О.Чельцова-Бебутова, згідно з якою
першопочатковою формою процесу
була приватно-позовна чи обвинуваль-
на. Процес розпочинався за волею по-
терпілого і відбувався у вигляді зма-
гальності сторін (позивача-обвину-
вача і відповідача-обвинуваченого)
перед пасивним судом. Такий процес
існував ще до появи держави. Лише
через деякий час, коли утвердився
погляд про злочин як діяння, небез-
печне для всього суспільства, держава
почала брати на себе функцію актив-
ного кримінального переслідування
[13, с. 39].

Із зародженням держави, якою на
теренах України стала Русь, почина-
ються створюватися джерела права,
призначенням яких було регулювання
різних суспільних відносин, зокрема і
порядку вирішення спорів, які в по-
дальшому трансформувалися у прова-
дження у кримінальних справах.

Досліджуючи питання зародження
не тільки кримінально-процесуального
законодавства, а й права загалом, по-
трібно вказати, що з відомих офіцій-
них документів, які регулювали право-
відносини у суспільстві, стали Дого-
вори Русі з Візантією 911 р. та 944 р.,
971 р. [6, c. 6–10, 30–35, 58–59], які,
у свою чергу, суттєво вплинули на:
1) формування та становлення тогочас-
ної системи судочинства; 2) встанов-
лення у суспільній свідомості таких по-
нять, як злочин та покарання за нього;
3) кодифікаційні процеси права; 4) ре-
цепцію проваджень та інститутів до
вітчизняної системи права.

Доцільно зазначити: при порів-
нянні договорів князів Олега (911 р.,



після перемоги над Візантією) та
Ігоря (944 р., після поразки у війні з
Візантією) наявна суттєва відмінність.
У першому випадку русами була на-
в’язана норма щодо помсти за вбивство
одразу після затримання злочинця,
без проведення суду (ст. 4 Договору
911 р.). Однак уже в наступному до-
говорі таку норму греки змінили (як
переможці) і передбачили покаран-
ня тільки після суду (ст. 12 Договору
944 р.) [2, с. 318].

Слушною таку думку вважає і 
І. Д. Бєляєв, адже ст. 2 договору Олега
з греками 911 р. свідчить, що за часів
Олега при розслідуванні злочинів та
переслідуванні злочинців самоправ-
ство вже не допускається, необхідно
було проводити суд над злочинцями,
щоб ображені пред’являли свої скар-
ги суспільній владі, а не самі з ними
розправлялися [1, с. 65].

М. О. Чельцов-Бебутов також ви-
значав важливість зазначених дого-
ворів, оскільки саме з цими актами
пов’язується початок активного втру-
чання державної влади у відносини,
які раніше регулювалися родовими
звичаями [13, с. 626], що може розці-
нюватися як передумова зародження
кримінального провадження та про-
цесуального керівництва прокурора
як представника державної влади.
Водночас дослідник наголошує, що
договори Русі та Візантії присвячені
питанням кримінального права, а та-
кож міжнародним і торговим відно-
синам, а не питанням судочинства [13,
с. 624–625].

Що ж до існування безпосеред-
нього керівництва при розгляді спо-
рів, то, враховуючи, що процесуальне
вирішення тогочасних спорів було
досить простим: суд, сторона обви-
нувачення, сторона обвинуваченого,
як такого керівництва ще не було.
Адже особа, яка зверталася з позовом
до суду, самостійно доводила свою
правоту без будь-яких компетент-
них органів кримінального переслі-
дування.

Необхідно наголосити: поступо-
вий розвиток суспільства і держави
вимагав певного оформлення кримі-
нально-процесуальних відносин, що
зумовило появу Руської Правди, зміст
якої формувався за допомогою звича-
євого права, судових рішень, князів-
ських статутів і візантійського права.
Однак із плином часу до наших днів
дійшла досить обмежена кількість
списків Правди, до того ж ще й до-
статньо не систематизованих. О. М. Фі-
ліппов називає початкову Правду збір-
ником кримінального права і части-
ни процесу. Просторова та Скорочена
Правда вже більш чітко окреслили
позасудове (в нашому розумінні – до-
судове провадження) та судове прова-
дження, тим самим звузивши само-
правство [12, с. 119–120].Тогочасне поза-
судове провадження мало винятково
приватний характер, це й не дивно.
Адже, як слушно, на наш погляд,
зазначив Ф. М. Дмитрієв, історія зав-
жди починається з панування приватно-
го права [4, с. 4]. При цьому, зважаючи
на приватні засади процесу, дослідни-
ки не виділяли державу як позивача 
у кримінальному провадженні, однак
держава допомагала приватній особі
у переслідуванні, а в деяких випадках
покладала переслідування на громаду
(у випадку вбивства чи каліцтва, зло-
чинця шукає весь рід або родина).
Правовідносини сторін у досудовому
провадженні, у свою чергу, мали два
види: 1) звід; 2) гоніння сліду [2, с. 634–
635, 639–640]. Потрібно вказати, що
саме таке переслідування містило деякі
елементи слідчого (розшукового) про-
цесу, хоча і не досить розвинутого.

При цьому Руська Правда [6,c.77–80,
108–120, 197–201], Новгородська [7,
с. 212–218], Псковська Судні Грамоти
[7, с. 286–301] щодо процесуального
керівництва у кримінальному прова-
дженні містять аналогічні положення,
оскільки суб’єктами переслідування
залишаються ті ж самі особи, а проце-
суальний порядок вирішення спорів
відбувається лише в суді.
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Розшуковий процес на Русі офіцій-
но започатковано Судебником 1497 ро-
ку [8, с. 346–357], а тому недарма, даючи
характеристику цій пам’ятці права,
О. М. Філіппов вказував на встанов-
лення розмежування між судом (позов-
ним змагальним, або обвинувальним
процесом) та розшуком (слідчим про-
цесом), який міг починатися без позо-
ву, якщо органи судової влади вбачали
необхідність у тому, щоб його розпо-
чати. Саме розшук означав зміцнення
державного начала у процесі [12, с. 263].
Здебільшого, в розшуку позивачем ви-
ступає держава,зазначений принцип роз-
вивається досить повільно та поступо-
во, через заборону самосуду [2, с. 659].

Відповідно до ст. 43 Судебника
1497 року вводиться поняття «лихі
люди». З цього приводу слушно за-
уважив М. О. Чельцов-Бебутов: Судеб-
ник дуже виразно протиставляє при-
ватний інтерес потерпілого від окре-
мого злочину і загальний суспільний
інтерес, що потребує знешкодити
лихих людей. Тому, такий злочинець
не може бути виданий потерпілому
для задоволення власного позову та
підлягає смертній карі. На підставі
цього розрізняють два види процесу
стосовно крадія. Згідно з першим
видом процесу, якщо крадіжка вчине-
на вперше, і крадій не буде визнаний
лихою людиною, застосовувався ста-
рий обвинувальний процес. Якщо ж
під час поголовного обшуку крадій
визнавався лихою людиною, то спра-
ва розглядалася в порядку розшуку із
застосуванням тортур [13, с. 659, 669].
Викладене дає підставу констатувати
вважаємо, що це є продовженням
процесу переймання державою на себе
функцій з кримінального переслідуван-
ня, що в подальшому сприятиме роз-
витку інституту процесуального ке-
рівництва. Водночас О. М. Філіппов
розглядає розшук як слідчий про-
цес, притаманний державі [12, с. 263].
Тому, для посилення охорони феодаль-
них прав і привілеїв участь у кримі-
нальному провадженні по «лихих

людях» (особам, які вчиняли найбільш
тяжкі злочини – порушення права
феодальної власності та феодальних
порядків, зокрема напад на князів-
ських волостелей, тіунів, прикажчиків,
знищення межових знаків, грабіж май-
на феодалів) брали «добрі люди» –
представники найбільш заможних
верств населення. Втім, незважаючи
на існування інститутів затримання «ли-
хих людей», застосування «опиту» (ка-
тування, тортур), поголовного обшу-
ку, порядок досудового провадження
не було достатньо регламентовано
[13, с. 659].

У подальшому введення цього 
поняття приводить до створення на-
прикінці 30-х років XVI ст. спеціаль-
них органів – губних закладів. Головним
завданням такого органу є вжиття всіх
можливих заходів з метою розшуку
злочинця та проведення невідкладних
слідчих дій у випадку отримання
даних про те, що на підпорядкованій
території наявні його співучасники.
Під керівництвом голови цього орга-
ну перебували різні верстви насе-
лення, зокрема і селяни [9, с. 199–201].
Цей період часу можна вже охаракте-
ризувати як період зародження інсти-
туту процесуального керівництва під
час кримінального провадження, хоча
і здійснюваний поки що не прокуро-
ром. Адже вперше було створено ор-
ган державної влади, завдання якого –
боротьба з особами, що вчинили зло-
чини, на чолі якого стояла певна осо-
ба, що керувала діями інших. На під-
твердження викладеної думки наведемо
зміст ст. 3 Губної Белозерської Гра-
моти: «... и вы бы, меж собя свестясь
все за один учинили собе, в тех своих
волостях в головах детей боярских,
в волости человекы три или четыре,
которые бы грамоте умели и кото-
рые пригожи, да с ним старост и де-
сятцких и летучих людей хрестиян че-
ловек п’ять или шесть, да промеж бы
есте собя, в станех и волостях, лихих
людей розбойников сами обыскива-
ли по нашему крестному целованию,
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в правду без хитрості» [9, с. 176]. Тобто
відповідно до цього джерела ство-
рюється орган, у якого є керівник, що
має в підпорядкуванні людей, якими
він керує, з метою виконання покла-
дених на нього Грамотою обов’язків.
Водночас, аналіз твердження І. Д. Бє-
ляєва з приводу того, що в тих містах,
де губні заклади не були створені,
провадження по кримінальних спра-
вах залишалося у підпорядкуванні
воєвод [1, с. 507], думається, що керів-
ництво у справах проти татів і розбій-
ників здійснювали воєводи. Стосовно
осіб, над якими губний голова здійс-
нював керівництво, єдиного погляду з
цього приводу немає. Так, І. Д. Бєляєв
називав їх: 1) цілувальники; 2) земські
дяки; 3) сотники; 4) п’ятидесятники;
5) десятники [1, с. 514]. Проте Ф. М. Дміт-
рієв заперечує таку точку зору. Адже,
аналізуючи цей період часу, на його
думку, цілувальники та земські дяки –
це особи, які брали участь лише при
судовому розгляді справ проти «лихих
людей». Щодо осіб, на яких покладав-
ся обов’язок протидіяти таким злочин-
цям, то ними були особливі пристави,
сищики разом із селянами [4, с. 44–47].
К. Є.Троціна до осіб, підпорядкованих
губному старості, відносив лише губ-
них цілувальників [11, с. 55].

Зі змісту ст. 2 Губної Белозерської
Грамоти випливає, що в підпорядку-
ванні губного старости перебували
лише сищики, оскільки іншим особам
самостійно шукати розбійників забо-
ронялося [9, с. 176]. Видання Судеб-
ника 1450 р. та Мединського Губного
Наказу 1455 р. приводить до того, що
особами, які перебували в підпорядку-
ванні губного старости, стали: губний
дяк; цілувальник; поліцейська влада в
особі сотників, п’ятидесятників, десят-
ників; духовенство, яке своїми підпи-
сами закріплювало текст протоколів
повального обшуку [9, с. 203].

Розглядаючи діяльність цього ор-
гану та підтверджуючи думку стосов-
но того, що він був спрямований саме
на кримінальне провадження, наведемо

думки різних науковців. Так, свого
часу М. Гартунг охарактеризовував цей
орган як каральну владу держави, осно-
вами якого є кримінальний та поліцей-
ський характер [3, с. 88–89]. Ф. М. Дми-
трієв, також зазначав, що губні відом-
ства відокремлені від цивільних справ
[4, с. 49]. По-іншому прив’язував саме
до кримінального провадження губну
владу М. Ф. Владимирський-Буданов,
зазначаючи, що в їх підсудності знахо-
дилися лише справи про тяжкі злочи-
ни [2, с. 653–654].

Що ж до безпосереднього порядку
здійснення керівництва губними ста-
ростами, то автори, які розглядали 
це питання, та досліджені джерела, не
розкривали порядку і змісту керівни-
цтва губним старостою своїми підле-
глими, обмежуючись лише порядком
судового розгляду у справах проти 
«лихих людей» та мірою покарання,
визначеного для них.

Аналізуючи діяльність губних ста-
рост, що стала прообразом першого
процесуального керівництва держав-
ного органу, у віданні якого пере-
бували кримінальні справи, зазначи-
мо, що зміст численних тогочасних
джерел, серед яких слід виділити Су-
дебник 1497 року [8, с. 346–357], Губ-
ну Белозерську Грамоту 1539 року 
[9, с. 176–179], Судебник 1550 року [9,
с. 233–261], Мединський Губний Наказ
1555 року [9, с. 179–185], регулювали
діяльність губного старости та підпо-
рядкованих йому осіб, стосувалися ли-
ше організації губних закладів та пере-
ліку дій, які необхідно проводити, для
виконання покладених на них обо-
в’язків.

Проте вважаємо, єдине, що стосу-
валося процесуального керівництва
губним старостою – це мета такої
діяльності та його керівництва, якою
слід визнати швидку і жорстку бороть-
бу зі злочинними елементами.

Зважаючи на думку М. Ланге з
приводу початку розшукового прова-
дження, яке він пов’язував з виник-
ненням справи [5, с. 134], вважаємо,
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що таке твердження також свідчить
про початок процесуального керів-
ництва за цими справами.

Щодо того, як, можливо, проводи-
лося перше процесуальне керівництво,
є єдина згадка про діяльність губних
старост: Хрестоцілувальний Запис
Губних Старост в 50-ті роки XVI ст.
свідчить, що губний староста при вста-
новленні місця перебування злочинців
міг затримати їх особисто або дати вка-
зівку підпорядкованим йому особам
про затримання, проведення обшуку,
очної ставки [9, с. 186–188].

Продовжуючи аналізувати зміст
цього джерела, в якому визначено
завдання та дії, що їх необхідно прово-
дити особам, які служили в губних
закладах, з метою виконання покла-
дених на них завдань, вважаємо, що
його можна розглядати як перший
посібник з проведення губними ста-
ростами процесуального керівництва
щодо своїх підлеглих. Адже Хрестоці-
лувальний Запис Губних Старост є
посланням саме від Губних Старост
Великому князю Івану Васильовичу.

Проте юридичне значення цього
джерела залишається не встановле-
ним і лише дає уявлення про органі-
зацію місцевого управління в той час
[9, с. 175].

М. Гартунг, характеризуючи Судеб-
ник 1550 р., наголошував, що посту-
пове утвердження централізованої
влади викликало необхідність уста-
новлення правопорядку на підвладних
територіях, адже за тих часів окремі
регіони страждали від постійних роз-
боїв та грабежів, а місцева адміністра-
ція (намісники та волостелі) не могла
впоратися з такими злочинними про-
явами. Саме тому було запроваджено
посади губного старости та губного
цілувальника (їхня діяльність мала
кримінальний і поліцейський харак-
тер), які представляли вже державу,
а не громаду [3, с. 88–89]. А тому і 
підпорядковувалися не місцевій вла-
ді, а центральній. Потрібно додати,
що відповідно до тлумачення цих

посад в Енциклопедичному словнику
Ф. А. Брокгауза та І. А. Ефрона в ру-
ках губного старости поступово зосе-
реджувалася вся кримінальна юрисдик-
ція, він обирався безстроково  виключ-
но з освічених дворян та боярських
дітей всіма жителями повіту, а голов-
ним завданням його діяльності була
боротьба з «лихим елементом», губний
цілувальник, своєю чергою, виступав
підлеглим останнього та виконував
усі його доручення, пов’язані з прове-
денням кримінального переслідуван-
ня [14, с. 349, 350]. Також згідно зі ст. 53
Судебника в підпорядкуванні губного
старости був недільник, який викону-
вав доручення, пов’язані з розшуком
злочинців. Проте як вказує М. Ланге,
обраних губних старост заборонялося
зміщувати з посади [5, с. 20], що, своєю
чергою, свідчить про певний рівень їх
незалежності та захищеності від упо-
добань громади. Зазначені особи наді-
лялися широкими повноваженнями.
Так, Ф. М. Дмитрієв наводить випадки,
коли губні старости та цілувальники
проводили страту розбійника без суду,
але при цьому повідомляли Москву
про списки майна, яке було відібрано
та віддано потерпілим [4, с. 51].

З 1616 року починається розробка
нової Статутної книги Розбійного
наказу, адже існуюча Статутна книга
Розбійного наказу 1555–1556 рр. потре-
бувала удосконалення та більш деталь-
ної регламентації проведення кримі-
нального провадження з особливо
тяжких злочинів губними органами
[10, с. 188–199]. Варто зазначити, що
вже ст. 1 цього наказу було врегульо-
вано питання поголовного обшуку, його
проведення відбувалося під керівни-
цтвом губного старости, який залучав
місцевих жителів, зокрема при обшу-
ку: 1) попів – 5 осіб; 2) дітей бояр – 
52 особи; 3) вартових козаків – 27 осіб;
4) стрільців – 74 особи. У статтях 18–19
визначалося, що кримінальне переслі-
дування губними органами розпочи-
нається винятково за скаргою потер-
пілої сторони. Обвинувачення у вчи-
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ненні розбійного нападу не бралося
до уваги, якщо під час розшукового
процесу не було встановлено певні
докази: 1) конкретне обвинувачення
із вказівкою вчиненого; 2) наявність
негативних для особи результатів по-
головного обшуку; 3) затримання на
місці злочину; 4) обмова обвинуваче-
ного. Порядок обрання губних старост
регулювався ст. 54, згідно з якою такі
посадові особи обиралися за принци-
пом класової приналежності («добрі
дворяни» за списками кращих людей –
заможні та освічені), а найближчі по-
мічники губного старости – цілуваль-
ники та тюремна варта – обиралися
селянами з осіб, які користувалися
авторитетом. Крім цілувальників і
тюремних вартових наймалися біричі
(речники, оповісники) та кати. Також

під керівництвом губного старости
перебував недільник, який виконував
доручення губного старости, пов’яза-
ні з викликом та приводом сторін і
передачею розпоряджень місцевій
владі. Незважаючи на те, що фінансу-
вання губних органів здійснювалося
виключно за рахунок місцевих жите-
лів, вони були повністю незалежні від
місцевої влади та підпорядковувалися
Москві.

Викладене дає підставу конста-
тувати, що цей період можна вважати
зародженням кримінального прова-
дження та процесуального керівни-
цтва представників державної влади
не тільки як засобу забезпечення пра-
вопорядку на підвладній території, а й
дієвого механізму розслідування зло-
чинів.
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Попович О. В. Зародження інституту процесуального керівництва прокурора 
у кримінальному провадженні

Статтю присвячено питанням зародження кримінального провадження та про-
цесуального керівництва, що здійснюється прокурором. Інститут процесуального
керівництва визначено  як засіб забезпечення правопорядку на підвладній терито-
рії, а також як дієвий механізм розслідування злочинів.

Ключові слова: процесуальне керівництво, прокурор, кримінальне провадження.

Попович А. В. Зарождение института процессуального руководства прокурора
в уголовном судопроизводстве

Статья посвящена вопросам зарождения уголовного производства и процес-
суального руководства, которое осуществляется прокурором. Институт процессу-
ального руководства определен как средство обеспечения правопорядка на под-
властной территории, а также как действенный механизм расследования пре-
ступлений.

Ключевые слова: процессуальное руководство, прокурор, уголовное производство.

Popovich A. The origin of the institute of procedural guidance by prosecutor in
criminal proceedings

The article is devoted to the origin of criminal and procedural guidance, which is car-
ried out by the prosecutor. Institute of procedural guidance is defined as a means of
ensuring the rule of law on the dependency territory, as well as an effective mechanism
to investigate crimes.

Key words: procedural guidance, the prosecutor, the criminal proceedings.


