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Слідчі дії за часів зародження
кримінального провадження

Історичний розвиток держав при-
вів до необхідності врегулювання 
різних видів суспільних відносин, з ме-
тою забезпечення правопорядку в
країні, що є невід’ємною складовою
становлення правового суспільства, в
якому всі питання вирішувалися шля-
хом учинення будь-яких дій. Зокрема,
зі створенням інститутів вирішення
конфліктів між різними особами за-
роджується прообраз сучасного інсти-
туту проведення слідчих дій, призна-
ченням якого стало збирання особою,
яка вимагала вирішення спору по суті,
доказів у своїй правоті. Тому вивчення
історичного досвіду щодо застосуван-
ня засобів доказування вини – необ-
хідна умова при дослідженні інституту
слідчих дій у наш час, що, своєю чер-
гою, дає змогу визначити доцільність
існування певної слідчої дії при ре-
формуванні кримінального процесу.

Перші історичні згадки про прове-
дення слідчих дій вчені відносять до
часів існування Стародавньої Греції,
де особою, уповноваженою проводи-
ти попередню підготовку до розгляду

справи, був архонт, обов’язок якого
полягав в опитуванні свідків і збиран-
ні інших доказів вини [1, с. 85]. Щодо
інших дій, які можна було проводити
для встановлення вини, то суб’єкт
доказування мав право застосовувати
катування (тортури) стосовно раба
під час його допиту.

Водночас тогочасному суспільству
відомі також вже зародки інституту
судово-медичної експертизи.Так, увага
приділялась не лише показанням свід-
ків, а й лікарів, за допомогою яких
установлювався ступінь тяжкості ті-
лесних ушкоджень і причини смерті.
Характерною особливістю відбору
показань суб’єктом розслідування
було те, що така дія мала обов’язково
відображатися в письмовій формі, аби
унеможливити їх подальше перекру-
чування. Формою ж закріплення таких
показань був документ, що існує в
кримінальному провадженні і сього-
дення – протокол [1, с. 99–100].

Аналогічні слідчі дії для вста-
новлення вини особи проводилися і в
Стародавньому Римі, де також існував



допит свідків і допит рабів із засто-
суванням тортур. Відображалися резуль-
тати проведення вказаних дій у прото-
колі [1, с. 147].

Що ж до суб’єкта проведення
таких слідчих дій, то ним був лише
обвинувач, який наділявся претором
спеціальними повноваженнями в суді.
Окрім того, проведення слідчих дій
спрямовувалося на отримання доказів
вини обвинуваченого.

Розкриваючи роль особи, яка за-
хищалася, варто звернути увагу на те,
що будь-якого впливу на діяльність
обвинувача при провадженні цих слід-
чих дій вона не мала. Єдине, що обви-
нувачений міг робити – вимагати їх
проведення лише у своїй присутності.
Однією із вимог до слідчих дій у Ста-
родавньому Римі, була також необхід-
ність проведення їх вдень.

Із розвитком Риму як держави
збільшився і перелік слідчих дій, які
можна було проводити для встанов-
лення вини особи, а саме: 1) виїмка
документів із будь-якого місця; 2) допит
свідків, на яких посилалися сторони та
допит добровільних свідків (однією із
нових умов проведення допиту стало
те, що перед його початком особа
зачитувала присягу); 3) тортури, які
застосовувалися лише стосовно рабів.
При цьому тортури раба для отриман-
ня свідчень проти його господаря
заборонялися [2, с. 17–19].

Зародження держави на теренах
сучасної України, якою стала Русь,
для інституту слідчих дій ознаменува-
лося тим, що було введено загальні
норми кримінального провадження у
справах про вбивство, тілесні ушко-
дження, поранення, крадіжки та інші
значні злочини, а також створено суд
князя та визначено міру покарання за
вчинення наведених вище дії [1, с. 627].
Проте будь-яких відомостей про по-
рядок установлення такої вини та за-
соби доказування перша пам’ятка ру-
ського законодавства, що збереглася 
і до сьогодні – Договір Русі з Візантією
911 р. [3, с. 6–10] – не містила.

Однак враховуючи, що слідчі дії є
тими засобами, за допомогою яких
установлюються докази наявності
або відсутності обставин, що підляга-
ють доказуванню у справі, доцільно
навести думку І. Д. Бєляєва, який за-
ймався дослідженням законодавства
того часу. Зокрема він зазначав: дока-
зами у справі є клятва, розшук, допит
свідка [4, с. 66], що може розцінювати-
ся як існування поняття проведення
слідчих дій на Русі. Адже поняття
допиту свідка у вітчизняному кримі-
нальному судочинстві існує й донині.

Продовжуючи аналізувати думку
І. Д. Бєляєва з приводу того, що в той
час заборонялося чинити насилля під
час переслідування крадія, як-от про-
ведення будь-якого обшуку для під-
твердження підозри у вчиненні злочи-
ну [4, с. 69], доходимо висновку, що
крім наведеного переліку слідчих дій
існувало поняття проведення обшуку,
який проводився з метою встановлен-
ня наявності доказів вини обвинуваче-
ної особи.

Про зазначене свідчить і текст 
ст. 5 Договору Русі з Візантією 911 р.
[3, с. 69]: «Ежели по подозренію въ во-
ровстве, кто будеть делать самоуправно
обыск въ чужомъ доме с притесне-
ніемъ и явнымъ насиліиемъ, или воз-
метъ, под видомъ законнаго обыска,
что либо у другого, то по русскому
закону долженъ возвратитъ въ трое
против взятогаго».

У Договорах Русі з Візантією 944 р.
[3, с. 30–35], 971 р. [3, с. 58–59], про про-
ведення слідчих дій не йдеться.

Подальший розвиток суспільства
на Русі потребував дієвих заходів, що
їх мала вжити держава, аби регулюва-
ти різні суспільні відносини її громади,
зокрема і кримінально-процесуальні,
у зв’язку з чим було створено Руську
Правду, що становила собою: Корот-
ку Правду, Просторову Правду та
Скорочену правду [3, с. 71].

Так, аналіз ст. 2 Короткої Правди,
в якій розкривається значення пока-
зань свідка – з їх допомогою встанов-
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лювався факт побиття – наштовхує
на думку, що в тогочасному кримі-
нальному провадженні існувало по-
няття інституту слідчих дій. Адже по-
казання свідків у сучасному криміналь-
ному провадженні встановлюються 
за допомогою протоколу допиту, що є
слідчою дією.

Про вважливе значення протоко-
лу допиту свідка у ті часи зазначав 
М. Гартунг: «Свідок – самий важливий
доказ тому, що лише у виняткових
випадках застосовуються інші дока-
зи» [2, с. 81]. При цьому вчений вказу-
вав також на умови, яким мала відпо-
відати особа, для того, щоб її допита-
ли, а саме: в стародавні часи могли
свідчити лише ті, хто бачив факт зло-
чину, чи знав про його обставини вчи-
нення від інших осіб.

Водночас, зароджуються й інші
прообрази сучасних слідчих дій. Так,
аналіз ст. 11 «Руської правди» у Корот-
кій редакції [3, с. 82], в якій зазначено,
що, якщо особа ухилятиметься і про-
тягом трьох днів не повернеться, гос-
подар має її впізнати, свідчить про
вчинення такої слідчої дії, як впізнан-
ня. При цьому аналіз ст. 14 цього
Закону [3, с. 82], де передбачено право
особи провести самостійно впізнання
власної речі будь-кого, наштовхує
також на думку, що вже за тих часів
сформувалася ідея про необхідність
проведення впізнання, що диференці-
ювалося на впізнання особи та впіз-
нання речей (предметів).

У подальшому в «Руській правді»
за Просторової редакції [3, с. 108–120]
перелік дій, які могли бути проведені
для встановлення вини особи, майже
зберігся. Лише статтями 34, 35, 37, 38
Руської Правди за Просторової ре-
дакції [3, с. 124–125], внесено деякі
зміни у проведення впізнання речей,
а саме: з цього часу чітко встановлю-
валися суб’єкт проведення впізнання
та обставини його проведення. Зокре-
ма, відповідно до статей 34, 35 цієї
Правди таке право надано потерпіло-
му лише щодо коня, худоби, зброї чи

одягу, які могли йому раніше належати
та були у нього викрадені.Згідно зі стат-
тями 37, 38 правом проводити впізнан-
ня наділялася особа, яка придбала ви-
крадену річ, з метою встановлення
особи, у якої вона її придбала.

Що ж до наступної редакції «Руської
правди», а саме Скороченої [3, с. 197–
201], то перелік дій, за допомогою яких
установлювалася вина особи, зберіг-
ся. Проте проведення впізнання було
передбачено вже окремою ст. 8, яка за
змістом об’єднала статті 34, 35, 37, 38
«Руської правди» у Просторовій редакції.

Однак чи дійсно виконувалися
норми зазначених джерел та чи керу-
валися ними особи при встановленні
вини, залишається невідомим, оскіль-
ки О. М. Філіппов, характеризуючи
період Московської держави, вказу-
вав: «У перший період нашої історії
звичаєве право було самостійним і
важливим джерелом права. Закони,
виписані у договорах, відігравали дру-
горядну роль щодо звичаєвого права,
під впливом якого змінювалися навіть
норми міжнародного права, що прони-
кали на територію Русі» [5, с. 233–234].

Втім М. Ланге висловлював проти-
лежну думку: «Стародавні звичаї лише
доповнювали існуючі закони і разом
із ними становили ту необхідну цілі-
сність, що є основою кримінального
провадження» [6, с. 4–5].

Дещо інакше описаний період ха-
рактеризує К. Є. Троцина: попередній
порядок існування суспільства посту-
пається новому, незважаючи на нама-
гання досягти досконалості [7, с. 6].

Проте з часом така правова при-
рода врегулювання суспільних відно-
син на Русі змінилася, оскільки князі
видавали численні уставні грамоти, що
поступово почали впливати на врегу-
лювання найважливіших суспільних
відносин у державі, зокрема і тогочас-
не кримінальне переслідування, яке
передбачало проведення слідчих дій.
При цьому люди самі просили князя
видати статут, яким вони керувалися б
при розгляді справ у суді.Тобто суспіль-
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ство визначало необхідність врегулю-
вання відносин не звичаєм, як було
раніше, а іншими джерелами права.

Саме на це вказує І. Д. Бєляєв:
«Коли Двіняне відійшли від Новгоро-
да, вони самостійно пішли у підлег-
лість до московського князя, попро-
сивши дати їм устав, яким вони будуть
керуватися в суді» [4, с. 339]. У зв’язку
з цим і було видано 1397 року Двін-
ську уставну грамоту.

Однак зміст цієї грамоти подіб-
ний до змісту «Руської правди» [4,с.340].
Отже, на нашу думку, все, що стосува-
лося інституту слідчих дій залишилося
без змін, оскільки незмінним залишав-
ся суб’єкт установлення вини особи 
у вчиненні злочину.

Але, прийняття наступної уставної
грамоти, що вже йменувалася як
Псковська, стало важливим кроком
на шляху удосконалення інституту
слідчих дій. Адже вперше було випи-
сано порядок отримання певних дока-
зів для встановлення вини особи у
вчиненні злочину, що може розціню-
ватися як порядок проведення слідчих
дій зі встановлення та отримання
доказів.

Так, аналізуючи положення Розді-
лу ІІІ Псковської уставної грамоти [4,
с. 349], в якому визначено, що від свід-
ків у всіх справах вимагалося говори-
ти слово в слово з тими, за кого вони
свідчать, доходимо такого висновку:
перед початком допиту свідка необ-
хідно було з’ясувати, чи дійсно цій
особі відомі справжні обставини вчи-
нення злочину, чи не має супереч-
ностей з показаннями, що не викли-
кають сумніву. Адже недотримання
зазначених вимог було підставою для
невизнання доказу суддею. Тобто така
слідча дія, як допит свідка, могла бути
проведена даремно.

Також, слідчими діями, які були
виписані у Псковській грамоті і які не
знайшли свого подальшого розвитку
в кримінальному провадженні, стали
цілування хреста та судовий поєдинок.
Суть першої з них полягала у тому,

що особа, яка доводила вину іншої
особи, цілувала хрест особисто чи ви-
магала це робити особу, яку вона зви-
нувачує у вчиненні злочину. За судо-
вого поєдинку зазначені особи билися
між собою в полі [4, с. 349].

Ще одним важливим моментом
для формування цього інституту
стало закріплення Псковською гра-
мотою переліку слідчих дій, які могли
бути проведенні для доказування вини
особи по кожному злочину.

Зокрема, першою частиною пер-
шого відділу другої частини Псков-
ської грамоти [4, с. 351] передбачено
умови проведення та перелік слідчих
дій окремо у справах про крадіжку.
При цьому звернемо увагу, що вже
тоді існувало багато спільного із сьо-
годнішніми умовами проведення слід-
чих дій.

Так, якщо особа запідозрить ко-
гось у крадіжці, вона спочатку повин-
на була повідомити про це князя чи
особу, яка замінювала князя у цій 
місцевості. Після чого, отримавши
пристава, при сторонніх особах роби-
ла обшук у підозрюваного. Проведення
такого обшуку збігається з процесу-
альним порядком проведення обшуку
житла в наші дні. Адже вимога про
повідомлення князя чи особу, яка його
замінює, може трактуватися як не-
обхідність отримання дозволу суду на
проведення огляду житлового примі-
щення. При цьому за тих часів, як і
сьогодні, було передбачено і немож-
ливість отримання такої згоди, оскіль-
ки зі змісту Псковської грамоти випли-
ває, що відсутність пристава може
розцінюватися також як і незгода
князя на проведення такої слідчої дії.
При проведенні обшуку житла обов’яз-
ково мали бути присутніми не менше
двох осіб (на сьогодні це інститут
понятих).

Характеризуючи проведення об-
шуку у ті часи, М. Ланге зазначав:
у загальному розумінні обшук прово-
диться по будь-якій справі. Проте особ-
ливістю його є те, що він проводиться:
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1) для встановлення факту злочину та
відношення до нього обвинуваченого;
2) не тільки для з’ясування, чи винен
обвинувачений у вчиненні злочину,
а і для того, чи лиха він людина, тобто
чи потрібно застосовувати до нього
тортури [6, с. 118–119].Аналізуючи ви-
кладену думку та враховуючи, що в
той час тортури були засобом доказу-
вання вини особи, тобто слідчою дією,
доходимо висновку, що вчений сфор-
мулював досить слушну концепцію
проведення слідчих дій, а саме: прове-
дення слідчих дій для встановлення
вини особи у вчиненні злочину та для
визначення необхідності проведення
тієї чи іншої слідчої дії в подальшому,
що може слугувати критерієм їх ефек-
тивності.

Водночас згідно з нормою Псков-
ської грамоти [4, с. 351] у випадку
перешкоджання підозрюваним прове-
денню обшуку в його житлі він авто-
матично визнавався винним, а у разі
не знайдення у нього тих речей, які
шукають, визнавався уже не винува-
тим. Це свідчить, що на той час прове-
дення обшуку житлового приміщення
особи було досить новим інститутом і
потребувало подальшого розвитку.
Адже передбачався лише порядок
проведення такої слідчої дії, проте в
основу доказування вини особи могло
бути покладено не власне її проведен-
ня, а лише його спробу.

Втім норма Псковської грамоти
[4, с. 351] з приводу того, що відпові-
дач звільнявся від відповідальності,
а пристав втрачав свою займану по-
саду, якщо буде доведено неправди-
вість проведеного обшуку, і це під-
твердять особи, які брали у ньому
участь, вказує на те, що того часу вже
були відомі факти зловживання цією
слідчою дією.

У справах про бійки та тілесні
ушкодження [4, с. 352] разом із пре-
д’явленням самих поранень на тілі

позивача в результаті цих дій обов’яз-
ково вимагалося проведення допиту
свідків. Якщо ж зазначенні дії вчиня-
лися при багатьох особах, то необхід-
но було допитати не більше чотирьох-
п’яти свідків.

У подальшому, із прийняттям Нов-
городської грамоти у 1456  році, відбу-
ваються зміни лише щодо умов про-
ведення допиту свідка. Зокрема, від-
повідно до Розділу ІІ Новгородської
грамоти [4, с. 375] як свідок міг бути
допитаний будь-хто, крім холопа,
який, своєю чергою, міг стати свідком
лише у справах, в яких беруть участь
йому подібні, тобто холопи.

Так, у Губній уставній грамоті,
передбачались обшук та можливість
застосування тортур [5, с. 252].

Ще одне важливе джерело форму-
вання інституту слідчих дій – Уставна
Белозерська грамота, у якій ідеться
про новостворену посаду доводчика,
що її І. Д. Бєляєв охарактеризував як
слідчого, який посилався на місце вчи-
нення злочину для встановлення усіх
можливих обставин його вчинення.
Призначалася така особа на посаду
строком на один рік і всі свої дії вона
повинна була проводити самостійно
[4, с. 375].

Аналізуючи викладену думку, вва-
жаємо, що в цей період формується
уявлення про таку слідчу дію, як огляд
місця події, та необхідність запрова-
дження особи, яка проводила б збір
доказів самостійно. При цьому довод-
чик для виконання своїх обов’язків
направлявся на місцевість, щоб вста-
новити усі обставини злочину.

Як бачимо з наведеного, заро-
дження інституту слідчих пов’язано з
нагальною необхідністю правильного
вирішення конфліктів у суспільстві за
допомогою нормативно визначених
засобів і прийомів, проведення яких
зумовлювало правильне встановлен-
ня вини чи невинуватості особи.

Слідчі дії за часів зародження кримінального провадження
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Присяжнюк І. І. Слідчі дії за часів зародження кримінального провадження
У статті йдеться про зародження прообразу сучасного інституту проведення

слідчих дій. Проаналізовано його особливості за часів Стародавньої Греції, Старо-
давнього Риму та Русі. Наголошується, що історичний досвід застосовування слід-
чих дій має бути обов’язково врахований при реформування кримінального проце-
су в Україні.

Ключові слова: кримінальний процес; інститут слідчих дій; засоби доказуван-
ня вини.

Присяжнюк И. И. Следственные действия во времена зарождения уголовного
производства

В статье идет речь о зарождении прообраза современного института проведе-
ния следственных действий. Проанализированы его особенности во времена Древ-
ней Греции, Древнего Рима и Руси. Отмечается, что исторический опыт примене-
ния следственных действий обязательно должен быть учтен при реформировании
уголовного процесса в Украине.

Ключевые слова: уголовный процесс; институт следственных действий; сред-
ства доказывания вины.

Prysyazhniuk I. Investigative actions in the period of the early days of criminal pro-
ceedings

The article deals with the origin of the inverse image of the modern institution of the
investigation. Its characteristics are analyzed in the time of Ancient Greece, Ancient
Rome and Kiev Rus. It is noted that the historical experience of the investigative actions
must be taken into account when reforming the criminal process in Ukraine.

Key words: criminal procedure; institute of investigative actions, the means of proof
of guilty.


