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Вплив судової реформи 1864 року 
на формування стадії виконання судових

рішень у кримінальному провадженні

Розвиток стадії виконання судових
рішень у кримінальному провадженні
сягає давнини, однак основний етап її
становлення пов’язаний із реформу-
ванням кримінально-процесуального
законодавства, що відбулося у 60-х ро-
ках ХІХ століття.

Так, після підписання Олександ-
ром ІІ Статуту кримінального судо-
чинства (далі – СКС) 20 листопада
1864 року [6, с. 215–306], судочинство
зазнало досить великих змін. Норма-
тивне закріплення стадії виконання
судових рішень диференціювалося 
у виконання вироків мирових судів
(глава десята «Виконання вироку»
розділу «Про розгляд у мирових суд-
дів» книги першої «Порядок прова-
дження в мирових судових устано-
вах»), виконання вироків судів загаль-
ної юрисдикції (розділ шостий «Про
виконання кримінальних вироків»
(складався з трьох глав «Про вступ
вироку в законну силу», «Про обов’яз-
ки різних органів по виконанню вироку»

та «Про порядок виконання вироків»),
книги третьої «Порядок проваджен-
ня в судах загальної юрисдикції») 
та виконання вироків по злочинах у
сфері службової діяльності (глава
четверта «Про оскарження та вико-
нання вироку» розділу третього «Про
судочинство по службових злочи-
нах», книги третьої «Винятки з загаль-
ного порядку кримінального судо-
чинства»).

Вказане джерело права містило
багато норм, що стосувалися виконан-
ня рішень суду, які і до сьогодні відо-
бражені в КПК України 2012 року,
хоча дещо і трансформовані під умо-
ви сьогодення.

Про значний розвиток цієї ре-
форми з розвитком інституту вико-
нання судових рішень свідчать чис-
ленні статті СКС, які вводять нові
поняття, характерні для даної стадії 
в наш час. Зокрема, СКС визначав
строк набрання рішенням законної
сили:
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1) протягом доби від оголошення
вироку мировим суддею, якщо неза-
доволення вироком не висловлено
сторонами (п. 1 ч. 1 ст. 181 СКС);

2) після спливу строків апеляцій-
ного оскарження, якщо неостаточний
вирок сторонами та прокурором не
оскаржувався (п. 2 ч. 1 ст. 181 та п. 1 
ч. 1 ст. 941 СКС);

3) після спливу строків касаційно-
го оскарження, якщо неостаточний
вирок сторонами та прокурором не
оскаржувався (п. 3 ч. 1 ст. 181 та п. 2 
ч. 1 ст. 941 СКС);

4) після залишення касаційної
скарги сторін (протесту прокурора)
без задоволення (п. 3 ч. 1 ст. 181 та п. 3
ч. 1 ст. 941 СКС);

5) після спливу строків на подачу
відзиву про новий судовий розгляд
справи чи апеляційний перегляд заоч-
ного вироку мирового судді (п. 4 ч. 1
ст. 181 СКС).

Вирок набирав законної сили або
в повному обсязі, або тільки у деяких
його частинах. Якщо вирок стосував-
ся декількох підсудних, але був оскар-
жений не всіма, то для тих осіб, які
його не оскаржували, він набирав
законної сили з часу закінчення стро-
ку на подачу відзивів чи скарг або ж
на приєднання до поданих відзивів чи
скарг. Якщо вирок оскаржувався тільки
в межах цивільного позову, він наби-
рав законної сили в усіх частинах, які
не стосувалися цивільного позову.

Також існував інститут затвер-
дження вироку імператором, який
набирав законної сили у випадках:
1) засудження дворян, чиновників,
священнослужителів усіх ступенів ду-
ховної ієрархії або осіб, які мали орде-
ни та знаки відмінностей до покарань,
пов’язаних із позбавленням всіх прав
стану або всіх особливих прав і пе-
реваг; 2) у випадках порушення судом
норм щодо пом’якшення покарання
підсудному (призначення покарання
меншого, ніж передбачалося санк-
цією статті) або помилування злочинця.
У цих випадках міністр юстиції пере-

давав вирок імператору, який надавав
дозвіл на його виконання.

Незважаючи на те, що вироки
виконувалися негайно (ст. 182 та 
ст. 957 СКС), було передбачено інсти-
тут відстрочки виконання, який охоп-
лював такі ситуації:

1) у разі хвороби засудженого, яка
перешкоджає виконанню над ним
особистого покарання, воно відкла-
дається до його видужання (п. 1 ч. 1 
ст. 959 СКС);

2) виконання покарань над вагіт-
ними жінками вагітними або тими, які
народили дитину менш ніж сорок діб
тому (п. 2 ч. 1 ст. 959 СКС);

3) засуджених до заслання жінок,
які годують немовлят, не відправлялися
туди до закінчення півторарічного тер-
міну від народження дитини, якщо вони
самі не просили про якнайшвидше їх
відправлення (п. 3 ч. 1 ст. 959 СКС);

4) коли виявиться необхідним за-
мінити призначене у вироку покаран-
ня іншим, то до такої заміни виконан-
ня зупиняється (п. 4 ч. 1 ст. 959 СКС);

5) якщо засуджений звинувачуєть-
ся в новому, більш тяжчому злочину,
то виконання вироку відкладається 
до повного з’ясування його обставин 
(п. 5 ч. 1 ст. 959 СКС);

6) у разі втечі засудженого вико-
нання вироку про особисте покарання
відкладається до його піймання, але
винагорода за шкоду і збитки, запо-
діяні злочином, і взагалі грошові стя-
гнення звертаються невідкладно на
його майно (п. 6 ч. 1 ст. 959 СКС);

7) у випадках відсутності у засу-
дженого коштів при призначенні
сплати грошового стягнення відшко-
дування шкоди і збитків, сплата тако-
го стягнення можуть бути розстрочені
на певні терміни (ст. 187 СКС).

Водночас це джерело містило
норми, що в подальшому не набули
розвитку в КПК України 2012 року.
Так, у СКС безпосередніх виконавців
судових рішень визначено в числен-
них статтях, а в ч. 2 ст. 535 КПК України
2012 року наведено загальне поняття,
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а саме: відповідний орган чи установа,
на які покладено обов’язок виконати
судове рішення.

Так, згідно зі ст. 183 СКС суб’єктом
виконання був суд; за ст. 950 СКС вико-
навцем ставала поліція; за статтями 951,
965 СКС виконавцем було губернське
правління; за статтями 952, 953, 973,
1003, 1012, 1029 виконавець – духовне ві-
домство; за ст. 954 СКС виконавцями
були судові пристави; за ст. 1116 СКС ви-
конавцем є керівництво посадових осіб,
що засуджено; за ст. 1245 СКС викона-
вець – військове відомство.Також відмін-
ності стосувалися того,що в СКС, окрім
процесуального порядку провадження
по справі, визначено власне порядок
виконання деяких вироків, зокрема за
статтями 186, 947, 960 СКС догани ви-
конувалися усно та в судовому засіданні;
статтями 188, 189, 954, 974 СКС визна-
чався порядок грошових стягнень.

Досить цікавою є ст. 975 СКС,
згідно з якою виправдувальні вироки
після набрання законної сили, на про-
хання виправданого, повинні опублі-
ковуватися в сенатських і місцевих гу-
бернських відомостях.Така норма свід-
чить про обов’язок держави вказати
на свою помилку (при порушенні та
проведенні кримінального проваджен-
ня) та сприяти у відновленні соціаль-
ного статусу особи.

Незважаючи на досить детальне за-
кріплення цієї стадії у СКС, сучасника-
ми реформи була піднята досить жвава
дискусія щодо окремих її інститутів.

Такий учений, як М. М. Розін, від-
значав існування в той час ще і судо-
вого нагляду за виконанням судових
рішень. Зокрема, у зв’язку з набран-
ням законної сили обвинувальним
вироком, діяльність суду закінчується
і починається діяльність органів вико-
нання вироку. Однак з точки зору
судової політики і збереження ціліс-
ності судової влади, правильніше не
розривати зв’язок діяльності органів
виконання і судових органів. При-
наймні слід зберегти за судом нагляд
за виконанням вироків [8, с. 519].

Водночас В. Случевський запере-
чував існування судового нагляду за
виконанням судових рішень. З момен-
ту набрання вироком законної сили,
діяльність суду закінчується, і почи-
нається діяльність органів виконання
[7, с. 422]. Вважаємо, що ця норма свід-
чить про існування кількох інститутів
нагляду за виконанням судових рі-
шень, а нагляд імператора Російської
імперії лише відповідав умовам здійс-
нення тогочасної влади.

Н. В. Муравйов, характеризуючи
судові реформи 1864 року та дослі-
джуючи прокурорський нагляд за
виконанням судових рішень, зазначав:
серед усіх видів нагляду тільки проку-
рорський слід визнати належним і
таким, що відповідає вимогам судової
реформи. Нагляд за виконанням ви-
років покладається саме на прокура-
туру на підставі того, що влада, яка
переслідує злочинців, повинна нагля-
дати за тим, аби засудження не зали-
шалося без наслідків. Але при цьому
засуджені особи повинні підлягати
покаранню негайно та відповідно до
вироку стосовно них. Якщо обмежу-
вати діяльність прокурора лише судо-
вими справами, переважно кримі-
нальними, то такий нагляд, безпереч-
но, призведе до усунення значного і
обтяжливого листування між судом
та поліцейськими місцями. У випадку
розподілу осіб прокурорського нагляду
у повіти, де також наявні засуджені,
які чекають виконання над ними ви-
року, нагляд здійснюється особами, на
яких можна розраховувати [4, с. 425].

Особлива роль на стадії виконан-
ня вироку відводилася прокурору.
Зокрема, В. М. Духовський вказує, що
з метою приведення обвинувального
вироку до виконання суд надсилав
виписку з судового протоколу проку-
рору, який перебував при цьому в суді.
Отримавши таку виписку, прокурор
пропонував виконувати вирок відпо-
відним органам, а потім за ним зали-
шався обов’язок наглядати за точним
і невідкладним його виконанням.
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Виконавці зобов’язані були виконува-
ти всі вимоги прокурора, пов’язані із
виконанням вироку, через якого вони
також зверталися до суду з питань, які
виникали під час його виконання. Про
подальше виконання вироку проку-
рор повідомляв суд. У виконанні виро-
ків мирових установ прокурор участі
не брав. Однак якщо він помічав по-
рушення у порядку виконання, то по-
винен був негайно повідомити про це
голові з’їзду мирових суддів [3, с. 431].

У подальші роки з’являються й
інші наукові роботи, присвячені роз-
криттю понять, що є характерними
для цієї стадії.

Зокрема, на особливості набрання
законної сили постановами суду, аналі-
зуючи ст. 818 СКС, вказував Н.А. Буц-
ковський: на перший погляд здається,
що постанова суду набирає сили з мо-
менту її підписання, проте при публіч-
ному судочинстві іноді з’являються
нові факти не лише під час судового
слідства, а й по його завершенні, а саме:
під час наради присяжних. Якщо нові
факти змінюють суть справи,то не мож-
на допустити прийняття рішення, що
буде суперечити їм. Адже навіть, якщо
рішення присяжних винесено і прого-
лошено старшиною, за наявності нових
фактів суд може повернути їх до роз-
гляду цих нових фактів і зміни по них
поставлених питань [1, с. 76–77].

Аналогічного погляду дотриму-
вався І. Я. Фойницький: на виконання
принципу індивідуалізації покарання,
що входить у поняття справедливості,
виконання вироку потребує еластич-
ності, та водночас воно повинно опи-
ратися на закон і перебувати під кон-
тролем суду, а не лише у провадженні
органів адміністративної юрисдикції
[9, с. 568]. Власний аналіз набрання
законної сили рішенням суду, який
хоча і стосувався мирового суду, наво-
див М. Ланге – набрання законної
сили пов’язується не тільки з його
публічним проголошенням учасни-
кам, а й закінченням строків на оскар-
ження [5, с. 20–21]. Дане питання роз-

глядалося й по-іншому, а саме: В. Слу-
чевський зазначав про можливість
невиконання судового рішення, яке
хоча і вступило в законну силу, проте
не підлягає виконанню через юридич-
ну неможливість приведення його до
виконання або є повністю безцільним
[7, с. 412–413].

Не залишилося поза увагою і саме
поняття стадії виконання судових рі-
шень. Зокрема, М. М. Розін, розгляда-
ючи таке поняття зазначав, що судо-
вий вирок є тим базисом, на підставі
якого виконується фактичне здійснення
карального права держави.Таке здійс-
нення є виконанням судових рішень
[8, с. 518]. Дещо іншого погляду дотри-
мується І. Я. Фойницький. На його дум-
ку, це акт судової та каральної влади.
Судовий акт є формальною стороною
інституту виконання вироку, караль-
ний акт є змістом виконання [9, с. 567].

Більш обґрунтованою є думка 
В. Случевського, який також вико-
нання вироків об’єднував із судовою
та каральною владою. Так, подія вчи-
неного злочину відкриває державі
право на покарання, для застосування
якого необхідно розпочати діяльність
відповідних судових органів, оскільки
лише призначення судом покарання є
необхідною умовою початку діяль-
ності каральної влади [7, с. 171]. У цей
час з’являються і перші твердження 
з приводу необхідності існування ста-
дії виконання вироку. Так, на думку 
І. В. Гессена, перемога в процесі – це
тільки половина успіху: необхідно ще
привести у виконання прийняте судо-
ве рішення [2, с. 75].

І. Я. Фойницький визначав прин-
ципи виконання судових рішень, яки-
ми є справедливість, невідкладність і
швидкість виконання. Щодо справед-
ливості: 1) виконання вироку повин-
но бути однаковим для всіх; 2) вико-
нання повинно точно відповідати
вироку, його змісту. Під невідклад-
ністю необхідно розуміти виконання
вироку одразу після його винесення
[9, с. 567–586].

Вплив судової реформи 1864 року на формування стадії виконання...
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Аналізуючи думки вчених, зазначи-
мо, що вже в той час вони висловлю-
вали свої погляди на поняття, що є ха-
рактерними для стадії виконання

судових рішень. Це свідчить про за-
родження наукових поглядів на цей
інститут і вказує на подальший його
розвиток.
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Шевченко Е. В. Вплив судової реформи 1864 року на формування стадії вико-
нання судових рішень у кримінальному провадженні

Статтю присвячено одному з етапів формування стадії виконання судових
рішень у кримінальному провадженні. Обґрунтовується вплив реформування кри-
мінально-процесуального законодавства, що відбулося у 60-х роках ХІХ століття,
на розвиток вказаної стадії.

Ключові слова: судова реформа, стадія виконання судових рішень, криміналь-
не провадження.

Шевченко Э. В. Влияние судебной реформы 1864 года на формирование ста-
дии исполнения судебных решений в уголовном судопроизводстве

Статья посвящена одному из этапов формирования стадии исполнения судеб-
ных решений в уголовном производстве. Обосновывается влияние реформиро-
вания уголовно-процессуального законодательства, что произошло в 60-х годах 
XIX века, на развитие указанной стадии.

Ключевые слова: судебная реформа, стадия исполнения судебных решений,
уголовное производство.

Shevchenko E. The impact of judicial reform in 1864 on forming the stage of execu-
tion of judicial decisions in criminal proceedings

The article is devoted to one of the steps of formation of the stage of execution of
judicial decisions in criminal proceedings. The reform of criminal procedure legislation
that has happened in the 60s of the XIX century influence on the development of this
stage is substantiates.

Key words: judicial reform, the stage of execution, the criminal proceedings.


