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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. Повноцінне осягнення як політичної, так і 

соціальної історії неможливе без розуміння особливостей організації та 

функціонування державного механізму як цілісної системи, через яку реалізується 

державна політика в тій чи іншій сфері. На сьогоднішній день в Україні 

відбувається – перебудова політичної та економічної систем, що викликає потребу у 

вивченні ролі та значення судової системи, її впливу на окремі сфери життя 

суспільства, а також держави в цілому. Водночас Україна стоїть на порозі судової 

реформи вже у ХХІ ст., тому потреба більш ґрунтовного вивчення досвіду минулого 

є надзвичайно актуальною. Вивчення досвіду діяльності окружних судів, зокрема й 

Житомирського окружного суду, набуває великого практичного значення при 

вирішенні такого важливого завдання сучасної судової реформи, як підвищення 

статусу судді – носія судової влади, самостійність та незалежність від інших гілок 

влади (законодавчої та виконавчої).  

Вивчення ролі окружних судів, зокрема й Житомирського окружного суду у 

судовій системі держави, надасть можливість у сучасних реаліях судових 

перетворень по новому осягнути всю глибину змін другої половини ХІХ ст. та 

якісно змінити пріоритети сучасної судової реформи. Особливо у відправленні 

правосуддя та запозиченні передових змін, насамперед судів з виборними 

присяжними засідателями. В сучасних реаліях українська держава зіткнулась з 

проблемою втрати довіри до судової гілки влади. Дослідження діяльності та 

функціонування Житомирського окружного суду надає можливість для отримання 

якісно нових висновків, що стануть в нагоді сучасній судовій галузі, запозичення 

досвіду реформування, а також виокремлення тих негативних факторів (впливів) у 

судовій системі минулого та неповторення помилок у сучасних умовах. 

Дослідження практик судової реформи 1864 р. надасть сьогодні нового імпульсу в 

перетворенні суду на орган, що встановлює справедливість шляхом правосуддя.   
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Вивчення впровадження судової реформи у Правобережній Україні 

обумовлюється низкою факторів, які впливали на її просування в регіоні. Зокрема 

належність краю тривалий час до Речі Посполитої та переважання серед місцевої 

еліти поляків ставили під сумнів доцільність впровадження судової реформи. Тому, 

як наслідок, судові зміни на Правобережжі відбувалися із запізненням та мали 

значно усічений вигляд. Передовсім це стосувалося інституту присяжних засідателів 

та мирових судів, які на відміну від центральних губерній не обиралися, а 

призначалися. 

Дослідження судової реформи крізь призму функціонування окружних судів 

дає можливість простежити за процесом змін та модернізації в цілому. Вивчення 

діяльності Житомирського окружного суду сприяє можливості виокремлення 

особливостей проведення державної політики в галузі судоустрою та судочинства на 

території Правобережної України, виділення специфічних ознак та умов, в яких 

проводилося запровадження реформи в краї, що не були подібними для решти 

регіонів Російської імперії. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах наукової теми кафедри історії України Житомирського 

державного університету імені Івана Франка «Правобережна Україна, Волинь-

Житомирщина в кінці ХVІІІ – на початку ХХІ ст.: соціально-економічні, культурно-

освітні, національні і державотворчі аспекти» (номер державної реєстрації 

(0111U008523).  

Метою роботи є вивчення умов та специфіки запровадження й 

функціонування Житомирського окружного суду у контексті судової реформи 

1864 р. в Правобережній Україні.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких дослідницьких 

завдань: 

- проаналізувати стан наукової розробки теми, дати оцінку інформаційному 

потенціалу історичних джерел та визначити концептуальні основи і 

методологічні засади дослідження;  

- розкрити передумови судового реформування у Правобережній Україні ;  
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- охарактеризувати процес підготовки, умови та специфіку запровадження судової 

реформи на Правобережжі; 

- визначити структуру та функціональні обов’язки Житомирського окружного 

суду; 

- охарактеризувати особовий склад суду, з’ясувати шляхи та критерії комплектації 

суддівського корпусу та допоміжних посад; 

- проаналізувати практики Житомирського окружного суду у здійсненні 

кримінального та цивільного судочинства; 

- виокремити специфічні ознаки та роль Житомирського окружного суду у 

розгляді та вирішенні справ чиншовиків.  

Об’єктом дослідження є процес запровадження судової реформи у 

Правобережній Україні. 

Предметом вивчення є зміст, основні напрямки та особливості діяльності 

Житомирського окружного суду. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1880–1917 рр. Нижня 

хронологічна межа дисертаційної роботи обумовлена тим, що 29 червня 1880 р. на 

території Правобережної України набули чинності судові статути 1864 р., таким 

чином судова реформа була запроваджена остаточно. Водночас з метою 

ґрунтовного висвітлення обраної теми автор, говорячи про передумови 

запровадження судової реформи, розширив нижню межу дисертаційного 

дослідження. Революційні зміни початку 1917 р. дали поштовх до кардинальних 

змін усієї судової системи, що пояснює обмеження роботи початком 1917 р. Вихід 

за окреслені хронологічні межі зумовлений характеристикою передумов 

запровадження судової реформи. 

Територіальні рамки дослідження відповідають географічним межам 

поширення юрисдикції Житомирського окружного суду. Відповідно до 

адміністративно-територіального поділу Російської імперії, вона поширювалася на 

територію Житомирського, Новоград-Волинського, Овруцького, Острозького, 

Заславського, Старокостянтинівського повітів Волинської губернії. 

Наукова новизна полягає у тому, що:  
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Уперше: 

- визначено, що однією із проблем зволікання запровадження судової реформи у 

Правобережній Україні було її недофінансування в регіоні, відсутність коштів на 

відкриття нових судів; 

- встановлено шляхи кадрового наповнення новоутворених судів, а також 

з’ясовано специфічність політики уряду щодо чиновницького апарату суду на 

Правобережжі; 

- проаналізовано динаміку зміни особового складу Житомирського окружного 

суду та освітньо-професійний рівень його службовців протягом всього часу 

функціонування; 

- охарактеризовано діяльність Житомирського окружного суду у здійсненні 

правосуддя; 

- зроблено висновок про специфічність реалізації судової реформи на 

Правобережжі, що проявлялося у відсутності виборності судових чиновників і 

присяжних засідателів.    

Уточнено: 

- зміни у структурі та межах компетенції Житомирського окружного суду; 

- особливості кадрового складу та специфіку діяльності окружного суду. 

Набули подальшого розвитку такі питання: 

- передумови та перебіг судового реформування Російської імперії у першій 

половині ХІХ ст.; 

- умови та специфіка запровадження судової реформи у Правобережній Україні; 

- відмінність судових перетворень на Правобережжі у порівнянні із судовими 

статутами 1864 р. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що його результати 

сприяють усвідомленню існуючої на той час потреби судової реформи в 

Правобережній Україні як окраїни Російської імперії. Результати роботи судові 

переконують, що перетворення лягли в основу формування нової правової культури 

суспільства. Висвітлення специфіки реалізації судової реформи на Правобережжі 

доповнює вже відомі знання про реформу в інших регіонах України. Це, в свою 
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чергу, обумовлює значимість дослідження та поглиблює знання про судову реформу 

1864 р. в цілому, а в умовах нинішньої ситуації у судовій галузі може сприяти 

використанню досвіду судових перетворень ХІХ ст. Матеріали роботи можуть бути 

застосовані під час підготовки узагальнюючих робіт та лекційних курсів з історії 

України та історії держави і права України, спеціалізованих навчальних курсів з 

історії України ХІХ  початку ХХ ст., історії судових установ Російської імперії. 

Крім того, одержані результати можуть бути застосовані при розробці законодавчих 

актів, для реформування судової системи сучасної української держави. 

Результати дисертаційного дослідження апробовані у вигляді доповідей і 

повідомлень на: Міжнародній науково-практичній конференції для викладачів та 

студентів «Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини» (м. Житомир, 

23–24 жовтня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «ХХ століття 

– етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту» (м. Житомир, 22–23 жовтня 

2010 р.); Міжнародній науковій конференції «Краєзнавство і учитель – 2011» 

(м. Харків, 25 лютого 2011 р.); VІІ міжнародній науковій конференції «Знаки 

питання в історії України: парадигми соціальної історії» (м. Ніжин, 13–14 травня 

2011 р.); VІІІ Буковинської міжнародній історико-краєзнавчій конференції (м. 

Чернівці, 21–22 жовтня 2011 р.); Міжнародній науковій конференції «В єдності 

сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності» 

(м. Житомир, 20–21 червня 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, 

проблеми, перспективи» (м. Суми, 20 травня 2011 р.). 

Основні положення та висновки дисертації відображено в 7 публікаціях, з яких 5 

опубліковано у фахових наукових виданнях, 1 – у науковому збірнику, що входить 

до міжнародних наукометричних баз. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

що включають 10 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури 

(406 позицій), додатків у вигляді таблиць та фотографій. Повний обсяг дисертації 

становить 240 сторінок, основного тексту – 186 сторінок.   
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РОЗДІЛ 1 

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИКА  

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Історіографічний огляд питання 

 

 

Процес наукового дослідження судової реформи 1864 р. можна розподілити на три 

основні періоди: дореволюційний, радянський та пострадянський, в середині яких 

виділяються ще деякі підперіоди, окремо можна виділити зарубіжну історіографію. У 

цьому дослідженні розглядаються ті праці, в яких міститься оцінка різних аспектів 

діяльності як в цілому російських окружних судів, так і судів окремих регіонів Російської 

імперії, аналізуються особливості підготовки та проведення судової реформи.  

Початок вивчення історії окружних судів відноситься до дореволюційного періоду. У 

цей час дослідниками був зібраний великий матеріал з історії реформування російської 

судової системи. У значній кількості досліджень, присвячених проведенню судової 

реформи, розглядалися окремі питання створення, облаштування та функціонування 

окружних судів. 

Під час введення судових статутів 1864 р. в уряді, в суспільстві, в юридичному світі 

значна більшість авторів вважала статути ідеальними. Пореформений суд, до якого 

увійшли й окружні суди, представлявся втіленням в життя мрій людей про ідеальне 

правосуддя, доступне та рівне для всіх. 

В дореволюційній історіографії досліджувалася проблема взаємодії пореформеного 

суду з самодержавством. І. Гессен писав, що «сучасний суд увійшов в державний організм 

чужорідним тілом», пояснюючи невідповідність нових судових порядків основам 

російської державності. Дослідник детально проаналізував особливості 

функціонування дореформеного суду в Росії і, з огляду на вади останнього, 

наголосив на потребі судових перетворень. Автор критикував дореформену судову 

систему за заплутаність, тяганину та інквізиційний процес. Нерозуміння викликала 
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й відсутність освітнього цензу для виборних суддів (більшість була малограмотними 

або безграмотними) та низьке жалування. Дослідник вказував на залежність юстиції 

від адміністрації, а судів – від губернаторів. Особливе нарікання викликала 

залежність суду від канцелярії, а фактично – від всесильного секретаря. Прагнучи 

оцінити ставлення суспільства до судів, автор зазначав, що цензура не дала йому 

можливості розкрити справжню картину. В цілому реформа ним оцінювалась 

позитивно [332].  

Серед найбільш відомих дослідників-юристів дореволюційного періоду варто 

згадати Д. Генкіна, який у своїй праці здійснив аналіз судової реформи, детально 

зупинився на проблемах запровадження в Російській імперії інституту мирових 

суддів. Найбільшої критики у доробку автора зазнав принцип поетапного 

запровадження судової реформи в різних регіонах імперії. Другим об’єктом критики 

автора стала недосконалість або ж відсутність системи виборності мирових суддів. 

В центральноєвропейських губерніях Російської імперії вони обиралися, тоді як на 

решті територій призначалися [331, с. 32–33]. 

Дореволюційні дослідники прагнули проаналізувати «виправлення» судових 

статутів, визначити недоліки, що  виявилися в ході проведення реформи, та наскільки в 

результаті цього була змінена суть перетворень 1864 р. У змінах, внесених до судових 

статутів, вони відзначали два напрями – вдосконалення судового устрою на основі 

«виправлень», що виявилися в ході реалізації статутів та обмеження прогресивних 

перетворень нового суду і приведенні його у відповідність з іншими державними 

інститутами.  

У значній кількості досліджень розглядалися окремі питання виникнення, 

облаштування, функціонування окружних судів. М. Філіппов у роботі «Судова реформа в 

Росії» зазначав, що зміни та доповнення до судових статутів спрямовувалися на 

поліпшення та вдосконалення судового устрою. Також дослідник на сторінках своєї праці 

піднімав проблему кадрового забезпечення новоутворених судів. Це питання, як для всіх 

сфер життєдіяльності імперії у цілому, так і українських губерній зокрема, 

залишалось гострим та стало об’єктом його досліджень. Автор дійшов висновку, що 
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саме відсутність належної кількості кваліфікованих працівників суду значним чином  

впливала на якісну роботу судової системи  [387].  

Автори офіційного видання «Судові статути 20 листопада 1864 р. за п’ятдесят років» 

– відомі вчені Б. Сиромятніков, Ю. Готьє, Е. Берендс бачили в поправках до статутів 1864 р. 

не тільки елементи вдосконалення, а й обмеження нового судового устрою. На сторінках 

цієї ґрунтовної праці також дана оцінка діяльності всіх судових інститутів, що утворилися в 

результаті реформування. В праці подається оцінка діяльності мирової юстиції, 

характеризується вплив пореформених законодавчих актів, що вплинули на мировий суд, а 

також висунуто ряд нарікань на його роботу. Не оминули увагою автори і діяльність суду з 

присяжними засідателями, наголосивши на його репресивності. На сторінках цієї праці 

зроблені спроби вивчення суду присяжних в Західній Європі та можливість залучення 

кращих його зразків до вітчизняного судоустрою. Автори в своєму доробку критично 

оцінювали організацію адвокатури. Значна увага приділялась провадженню справ в 

окружних судах, а також судовим репресіям, що пов’язані з покараннями засуджених [263].  

Думки щодо пореформених перетворень та участі в цьому процесі Міністерства 

юстиції були викладені в офіційному виданні «Судова реформа» за редакцією Н. Давидова 

та М. Полянського [381], а також у праці А. Тімановського [383]. Взагалі ж дослідження 

М. Філіппова, зокрема «Судові статути 20 листопада 1864 р. за п’ятдесят років» та «Судова 

реформа» [388] є одними з найґрунтовніших у дореволюційних дослідженнях судової 

реформи 1864 р. У цих працях з історії реформування судової галузі розглянуто підготовку 

судової реформи, функціонування її найважливіших інститутів, порушена проблема ролі і 

завдання окружних судів, їх місце в судовій системі. Мета цих робіт, що були опубліковані 

до 50-річчя судової реформи, полягала в зображенні причин та ходу реформи, її змін 

протягом минулих з моменту прийняття судових статутів років. Сюжети статей – однорідні. 

У них розглянуто підготовку та прийняття судових статутів 1864 р., розвиток 

процесуального законодавства, функціонування інститутів судоустрою пореформеної Росії, 

в тому числі й окружних судів, суду присяжних. 

Слід зазначити, що обмеження нового судового устрою, зокрема істотне обмеження 

юрисдикції окружних судів за участю присяжних засідателів, дореволюційні дослідники 

розглядали, як правило, без належного зв’язку з «політичним моментом» в політиці уряду. 
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Проте в роботі А. Коні зазначалося про прагнення уряду перетворити суди в елемент 

політичного впливу. На думку цього автора, поправки до статутів 1864 р. переслідували 

політичну мету. Вони проходили набагато легше і швидше, ніж зміни та доповнення, 

викликані дійсними потребами практики [356, с. 110–111]. 

Історіографічний огляд з досліджуваної проблеми буде неповним без навчальної 

літератури з судоустрою та судочинства, що виходила в той час. У цих виданнях 

розглядалися питання ролі та завдань окружних судів, їх повноважень. Але необхідно 

зазначити, що за своїм задумом ці роботи не претендували на глибоке всебічне дослідження 

діяльності окружних судів. Матеріали з питань діяльності окружних судів публікувалися в 

дореволюційних періодичних юридичних виданнях. На сторінках юридичної преси 

порушувалися питання ефективності діяльності окружних судів, необхідності зміни їх 

юрисдикції та інші [326, 389, 358, 299]. Низка праць присвячена роз’ясненню судових 

статутів, зводу законів, правил та розпоряджень уряду, рішень касаційного департаменту 

Сенату [264]. 

Деякі матеріали, що розміщувалися у юридичних журналах та газетах, були 

присвячені безпосередньо утворенню та діяльності Житомирського окружного суду. На 

сторінках «Журналу цивільного та кримінального права» друкувалися статті, пов’язані із 

запровадженням судової реформи у Правобережній Україні, висвітлювалися різноманітні 

проблеми місцевого характеру, що гальмували реформаційні процеси у краї. З боку 

столичних юристів – дописувачів журналу лунали заклики про відстрочку у введенні 

статутів в силу проблем, пов’язаних із засиллям польського елементу в старих судах та 

потребою у лояльних владі кваліфікованих кадрах. На сторінках «Судового віснику» 

точилася дискусія з приводу часу запровадження судової реформи на Правобережжі. 

Місцеві ж дописувачі періодичних видань висловлювали готовність краю до прийняття 

судових статутів 1864 р. як мінімум на території Київської губернії, де, на їхню думку, 

вплив поляків був значно меншим, ніж в інших губерніях Правобережної України [274, 

278].  

У роботах Є. Тарновського та М. Острогорського, що представляли собою 

статистичний огляд діяльності дореволюційних судів, включаючи й Житомирський 

окружний суд, міститься багатий матеріал про чисельність суддів, кількість розглянутих 
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щорічно справ, кількість справ, яку розглядав кожен суддя в різних судових округах імперії. 

Дані, наведені в цих роботах, дозволяють виявити місце, яке займав Житомирський 

окружний суд у когорті російських дореволюційних судів, зокрема, його місце серед 

окружних судів Правобережної України [297, 375].  

У праці М. Колмакова міститься короткий історичний огляд тих законоположень, які 

відносилися до особливостей судоустрою та судочинства Південно-Західного краю Росії, 

визначено його особливе становище в складі імперії [355, с. 21]. У роботі І. Нікотіна, що 

була підготовлена після Січневого польського повстання 1863–1864 рр., головна увага 

зосереджена на розвитку законодавства (в частині торгівлі, податків, судочинства, 

релігійної політики), що приймалося «метрополією» щодо територій, приєднаних в 

результаті поділів Польщі [371, с. 34–35]. 

Двотомна праця Ф. Дмитрієва представляє собою магістерську дисертацію та статті 

автора, присвячені судочинству та судоустрою Росії. Окремі параграфи цього двотомника 

обґрунтовують необхідність судової реформи для держави. В них аналізуються переваги та 

недоліки проектів реформи, що були оприлюднені у 50-х рр. ХІХ ст. [341–342].    

До кінця 80-х років XIX ст. судові порядки, введені судовими статутами за 

допомогою прийнятого на додаток до них законодавства, «притерлися» до суспільного і 

державного ладу Росії. Водночас у 80–90-х рр. ХІХ ст. розпочалася активна критика судової 

реформи 1864 р. Захисником перетворень Олександра ІІ виступив відомий російський 

правознавець Г. Джаншиєв, який в своїй праці «Основи судової реформи» наголошував на 

створенні незалежних судів, критикуючи попередні за залежність від адміністрації, 

продажність суддів, тяганину тощо. У досить різких висловлюваннях на основі яскравих 

прикладів автор, щоб не допустити повернення старих часів, викривав вади старого 

судочинства, закликаючи не забувати «виразки та неподобства» прогнилого наскрізь 

інквізиційного суду. Він відкидав твердження, що дореформений суд мав певні переваги й 

чесноти, а сама реформа була проведена за іноземними доктринами. Існування старої 

системи в першій половині ХІХ ст. він пояснював бажанням зберегти самобутність Росії, й 

лише нова реформа проводилася на основі багатовікового досвіду та науки «гнилого 

Заходу» [339, с. 12]. Заклик до ліквідації старих порядків підтримувався в іншій праці 

Г. Джаншиєва, присвяченій одному із творців судової реформи С. Зарудному [340]. В 



15 

 

свою чергу Е. Берендс акцентував увагу на потребі законодавчо закріпити надбання 

селянської реформи 1861 р. [311, с. 114]. 

На хвилі реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. не лише юристи виступали за 

продовження змін у державі, але й чиновники найвищого рангу. Так, у своєму 

відомому зверненні до царя Олександра ІІ, що отримало назву Конституція, міністр 

внутрішніх справ М. Лоріс-Меліков, відомий своїми ліберальними поглядами, 

закликав імператора залучити громадськість до розробки заходів та засобів для 

майбутнього розвитку держави (реформ), боротьби з крамолою. Автор не залишав 

поза увагою проблеми селян, викликані реформою 1861 р., закликав до 

реформування місцевої губернської влади, визначення обсягів прав та обов’язків 

адміністративних установ, а також приведення їх у відповідність до судових та 

громадських. Лоріс-Меліков пропонував створити у Петербурзі комісії, члени яких 

мали б обиратися на місцях. За приклад пропонувалися судові комісії 1858 р., 

результати їх роботи затверджувалися б Державною Радою та царем. Тобто, в цьому 

контексті мав би місце такий собі завуальований законодавчий орган. Але вбивство 

імператора перекреслило всю роботу [363].      

У 1894 р. у зв’язку зі створенням комісії для перегляду законоположень з судової 

частини під головуванням міністра юстиції М. Муравйова увага до суду підвищилася. 

Одним з питань, що піднімалося на її засіданнях, було питання про необхідність зміни 

устрою окружних судів за участю присяжних засідателів. Для дореволюційної історіографії 

характерна негативна оцінка діяльності комісії під головуванням М. Муравйова. Так, у вже 

згаданій роботі І. Гессена «Судова реформа», яка була написана в період обговорення 

проектів комісії в Державній раді, абсолютно чітко простежувалося негативне ставлення до 

неї в уряді, пресі, всередині судового відомства. Підсумки діяльності комісії М. Муравйова 

автор оцінював як «проект узгодження судових статутів з умовами державного ладу» [332, 

с. 48]. 

Увага дослідників була звернена не лише до судової реформи 1864 р. в цілому, але й 

до окремих її елементів, особливо тих інститутів, що були новими для імперії, наприклад, 

суд із присяжними засідателями, адвокатура, прокуратура. Позитивні оцінки суду з 

присяжними засідателями на сторінках своїх праць висловлювали М. Тімофєєв [384], 
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М. Чубинський [391], Л. Владіміров [328]. Заслуговували на увагу вчених питання 

присяжних повірених або адвокатів. Адже цей інститут для Російської імперії був новим, а 

отже й мало дослідженим. Тут варто виділити праці Е. Васьковського [322], І. Фойніцького 

[388], Д. Бородіна [317]. З пересторогою до адвокатури ставилися на Правобережній 

Україні, оскільки вбачали в ній загрозу судовій реформі, а в самих адвокатах бачили 

наступників «ходатаїв-поляків» – людей, що з негативного боку асоціювалися з Південно-

Західним краєм, ще за часів Речі Посполитої [283, с. 395]. Запровадження прокуратури, як 

органу, що здійснював наглядові функції за дотриманням законності, стало предметом 

досліджень вчених-юристів Н. Буцковського [320], М. Муравйова [369]. Київський правник 

О. Кістяківський давав позитивну оцінку новоствореним інститутам адвокатури та 

прокуратури. Завдяки саме їм, на переконання науковця, суд з інквізиційного перетворився 

на змагальний і обвинувачувальний. Позитивним моментом реформи дослідник назвав те, 

що прокуратура почала обмежуватися справами виключно судового відомства [354, с. 36]. 

У 1914 р. відзначалося 50-річчя судових статутів 1864 р. До цієї дати вийшла низка 

ювілейних видань, серед них можна виділити праці «Міністерство юстиції за сто років» 

[365], «Історія Сенату за двісті років» [352]. На початку XX ст. дослідники вже не прагнули 

до аналізу стану судового устрою. Це було пов’язано в першу чергу з реформуванням 

вищих державних органів. Крім того, самі судові порядки вже не зазнавали таких істотних 

змін. 

Відомості щодо розповсюдження судової реформи на Правобережжі представлені 

переважно в літературі загальноімперського характеру або періодиці. Це пояснюється тим, 

що проблеми судової реформи у 1880-х рр. (коли відбулося запровадження судових 

статутів на Правобережжі) були вже не на часі. Самі судові статути зазнавали серйозних 

змін і реформа до Південно-Західного краю прийшла в спотвореному вигляді та й у владі 

наступав період реакції, що стало результатом вбивства Олександра ІІ. Тому висвітлення 

цих питань в повному обсязі не проводилося. 

Впровадження судової реформи 1864 р. та діяльності новоутворених судів на 

Правобережній Україні переважно розглядалося в контексті земельних справ, які в цей час 

ставали більш актуальними. Діяльність судів розглядалася лише в контексті боротьби 

різних соціальних верств за землю. Так Б. Ольшамовський та І. Рудченко в своїх працях 
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зупинялися на проблемах чиншовиків та чиншового володіння Правобережжя. В контексті 

цього питання автори розглядали й діяльність окружних судів краю у відправленні 

судочинства щодо цих категорій осіб [373, 377]. Іншим науковим доробком цього часу 

стала узагальнююча праця житомирського адвоката Б. Певзнера. В ній містяться відомості 

про запровадження судової реформи на Правобережній Україні. Автор у своїй роботі 

об’єднав законодавчі акти та рішення Сенату, присвячені проблемі впровадження реформи 

в краї в 1865–1880 рр. [260].      

Виходячи з огляду досліджень дореволюційного періоду, необхідно зазначити, що в 

оцінках пореформеного суду, в загальній системі якого основною ланкою були окружні 

суди, переважав позитивний погляд на новий суд, запроваджений судовими статутами, 

його ідеалізація. Причини здійснення як судової реформи, так і наступних перетворень 

пояснюються, насамперед, суб’єктивним фактором, а не соціально-економічними та 

політичними потребами. Визначення зміни нового судового устрою складалося з двох 

напрямів: вдосконалення судового устрою та обмеження демократичних засад 

пореформеного суду. 

Після встановлення радянської влади в Росії спадок, залишений дореволюційними 

дослідниками пореформеного суду, було надовго забуто. До 1960-х рр. в історіографії 

з’явилося небагато робіт, пов’язаних із судовою політикою самодержавства у другій 

половині XIX – початку XX ст. Діяльність дореволюційного суду висвітлювалася 

радянськими дослідниками виключно з точки зору використання його царизмом для 

придушення революційного руху. Слід зазначити, що спеціальних досліджень, 

присвячених проблемам діяльності окружних судів, не було. Лише побіжно піднімалося 

питання про здійснення окружними судами своїх повноважень з розгляду справ про 

політичні злочини лише в роботі М. М. Полянського, присвяченій діяльності військових 

судів з придушення революційного руху в 1905–1907 рр. [376].  

В 1960-ті рр. інтерес радянських дослідників до проблем реалізації судової реформи 

1864 р. посилився. Першими монографічними дослідженнями, присвяченими 

пореформеному суду, в радянській історіографії стали роботи Б. В. Віленського. У своїх 

працях автор детально аналізував проекти судових перетворень, судоустрій та судочинство, 

запроваджене статутами 1864 року, судову контрреформу – прийняте як додаток до 
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судових статутів законодавство 70–80-х рр. XIX ст., яке істотно обмежувало проголошені 

статутами демократичні принципи та інститути. Б. Віленський висвітлював у своїх працях 

передумови судової реформи та майбутню відмову від її принципів та інститутів [327]. 

Водночас, він не погоджувався з іншим радянським істориком П. Зайончковським, який 

контрреформаційні заходи 80-х рр. ХІХ ст. розглядав як відступ назад та не вважав їх 

повністю проведеними [345]. У 70–80-х рр. ХХ ст. серед радянських дослідників виникла 

дискусія щодо наслідків контрреформ та їхнього впливу на судові статути 1864 р. З одного 

боку Б. Віленський [327], В. Шувалова [404], Т. Воробейкова [330], А. Дубровіна [344], 

Н. Черкасова [390] відстоювали тезу про те, що контрреформи перекреслили основні 

демократичні надбання судової реформи 1864 р. Водночас, інші дослідники 

П. Зайнчковський [345], В. Твардовська [382], І. Оржеховський [374] доводили, що заходи 

пов’язані з контрреформами мали вибірковий характер та не несли в собі небезпеку 

основам судової реформи.   

Предметом дослідження вчених були різні аспекти в каральній політиці 

самодержавства. В праці М. Троїцького, присвяченій політичним процесам над 

революціонерами-народниками, критиці було піддано використання самодержавством 

пореформеного суду, зокрема окружних судів, для придушення цього руху [385]. 

70–80-і рр. ХХ ст. в історіографії ознаменовані появою низки робіт, присвячених 

проведенню судової реформи 1864 р. в окремих регіонах Російської імперії. У цих роботах 

увага приділялася питанням організації і діяльності окружних судів. Найбільший інтерес 

тут представляють дослідження І. Будака [318], З. Жванії [304], Ф. Ішкулова [353], 

К. Краковського [359], А. Марискіна [307], А. Мільмана [364]. 

Запровадженню судової реформи 1864 р. на Правобережній Україні присвячена, 

зокрема, праця П. Щербини. В своєму доробку автор приділив увагу історіографії цього 

питання, виділив вже згаданих вчених-юристів – І. Гессена, Г. Джаншиєва, А. Коні та інших 

[406, с. 20–21]. Свою роботу дослідник розпочав екскурсом у минулі століття, зокрема 

піддав критиці польську судову систему Правобережжя (ХVІ – ХVІІ ст.), також звернув 

увагу на судоустрій та судочинство в 1793–1832 рр. [406, с. 49–50]. Окремою главою праці 

П. Щербини виступало питання підготовки судової реформи в Російській імперії. Але в ній 

автор не достатньо приділяв увагу справжньому стану речей на Правобережжі, не 
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пов’язував з польським фактором питання відмови Південно-Західному краю в 

реформуванні суду. Науковець зосереджував увагу безпосередньо на розгляді Статутів 

кримінального та цивільного права, критикуючи  їх шляхом виривання окремих статей із 

контексту та трактуючи більшість із них як прояв буржуазної законності [406, с. 105]. 

Остання глава доробку П. Щербини присвячена виключно впровадженню судової реформи 

на Правобережній Україні та діяльності новоутворених судів. Відповідно до панівного 

марксистсько-ленінського підходу, нові суди оцінювалися як засіб самодержавства у 

придушенні революційного руху, насамперед, серед селянства. Не забув автор і судові 

процеси, здебільшого пов’язані з розправою царизму над революціонерами-народниками у 

Правобережній Україні. Питання ж всебічної діяльності окружних судів краю, зокрема й 

житомирського, не знайшли висвітлення в роботі [406, с. 129]. В контексті судових 

перетворень другої половини ХІХ ст. автором був поданий аналіз судової системи 

Правобережжя часів Речі Посполитої, хоча у висновках він і піддав критиці польську 

судову систему, вважаючи її реакційною, з іншого боку позитивно оцінював судівництво 

засноване на Литовському статуті та звичаєвому праві українського народу [406, с. 49–50]. 

Таким чином П. Щербина став чи не єдиним дослідником, що в 70-х рр. ХХ ст. зайнявся 

вивченням проблем судової реформи на Правобережжі, та незважаючи на ідеологічний 

тиск, дав оцінку судовим перетворенням в регіоні.  

Працями, в яких так чи інакше згадувалися судові органи, зокрема й окружні суди, 

стала робота Д. Пойди [290]. В ній висвітлено питання селянських рухів у Правобережній 

Україні, мовилося також і про участь Житомирського окружного суду в здійсненні 

судочинства щодо учасників цих рухів. Автор різко негативно ставився до судових органів, 

вбачаючи в них елемент тиску та каральної політики проти селян з боку самодержавства 

[290, с. 152–153]. Елементом каральної політики вважав окружні суди М. Лещенко. В своїх 

доробках вироки, що отримували селяни за вчинені безлади, він вважав несправедливими і 

такими, що вели до ще більшого загострення суперечностей на селі [362, с. 223]. 

На увагу заслуговують праці радянського періоду, пов’язані з висвітленням питань 

кадрової політики в Російській імперії. Насамперед слід виокремити роботу, вже згаданого 

вище П. Зайончковського, присвячену формуванню урядового апарату Росії в ХІХ ст. У 

своїй праці автор приділив значну увагу питанню наповнення кадрами новоутворених 
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судів, зокрема й окружних, порівняв склад суду до 1864 р. та після, визначив освітній та 

майновий стан суддів та інших працівників суду. Хоча праця й написана на засадах 

марксизму-ленінізму, водночас автору вдалося об’єктивно висвітлити питання кадрового 

наповнення різноманітних органів Російської імперії на основі архівних даних та матеріалах 

дореволюційного періоду [346, с.11–12]. Питанню кадрового складу органів 

самодержавства присвячена праця А. Кореліна, в якій він висвітлив участь дворянства 

Російської імперії в наповненні органів влади, зокрема й судових [357]. 

Можна відзначити, що для радянської історіографії характерні відмова від ідеалізації 

пореформеного суду, прагнення пов’язати судові перетворення із суспільно-політичним 

життям, вивчення політичних процесів другої половини XIX – початку XX ст., дослідження 

особливостей проведення судової реформи в різних регіонах Російської імперії та 

діяльності пореформених судів, а також значна увага приділялася їх кадровому складу. 

Сучасна історіографія судових реформ представлена переважно дослідженнями 

загального характеру та вузькотематичними працями, опублікованими у фахових виданнях. 

Ініціатива у вивченні основних складових судових реформ і контрреформ царської Росії 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. належить російським дослідникам, здебільшого 

юристам, які на початку 1990-х рр. розпочали їх вивчення на основі нових методологічних 

підходів [400, с. 302]. Не останнє місце в дослідженні судових перетворень другої половини 

ХІХ ст. займають наукові доробки українських вчених. Так, М. Щербак на початку 90-х рр. 

ХХ ст. у своєму дисертаційному дослідженні звернувся до матеріалів жандармсько-

поліцейських та судових органів царизму в контексті вивчення суспільно-політичної історії 

України, де окремий розділ було присвячено судовій реформі та контрреформам [308]. 

Пожвавлення наукової активності, в частині судових перетворень ХІХ ст. у 

Російській імперії, в Україні спостерігається і на сучасному етапі. Наукові доробки на 

згадану тематику представлені здебільшого фаховими статтями. М. Бурдін в статті, 

присвяченій особливостям функціонування органів попереднього слідства Правобережної 

України у 60–80-х рр. ХІХ ст., констатував, що реакційна політика царського уряду у 

відношенні до неросійського населення та примусова русифікація Південно-Західного краю 

наклали відбиток на функціонування місцевих адміністративних та судових установ [319, 

с.167].  
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Інший дослідник – О. Самойленко у своїй науковій статті визначила основні 

проблеми запровадження судової реформи 1864 р. у Південно-Західному краї. Це, на її 

думку, русифікаторська політика, що призводила до загострення національних інтересів і 

почуттів. Не останню роль автор відводить питанням фінансування і кадрового 

забезпечення судової реформи на Правобережжі [378, с. 25–26]. 

Серед досліджень останніх років важливе методологічне значення має 

монографія авторитетного фахівця з історії України ХІХ – початку ХХ ст. О. Реєнта, 

в якій наголошено на необхідності відтворення повноцінної картини існування 

українських земель у складі Російської імперії в ХІХ ст. [377, с.15]. 

Варто також виділити роботи відомих українських істориків М. Бармака [302], 

О. Доніка [343], А. Філінюка [387] та В. Шандри [392-399], що проливають світло на 

те, як царизм інкорпоровував землі Правобережжя в державний організм імперії. 

Справді узагальнюючою працею з історії владних інституцій Правобережної 

України стало дослідження М. Бармака, де розкрито становище дореформеного суду 

в складі Російської імперії. В своїй монографії А. Філінюк розкрив тенденції 

суспільного розвитку і соціальних трансформацій, представив узагальнене бачення 

соціальних наслідків перебування регіону в складі Російської імперії, а також 

простежив історичну своєрідність перетворень, детермінованих діяльністю органів 

влади. Вчений підкреслив, що судова система формувалася за участю шляхти, 

завдяки чому, з одного боку, поступово зливались дворянська і бюрократична 

служби, з іншого, – польська аристократія з величезною енергією та ентузіазмом 

оберігала і закріплювала свої позиції й впливи. Наголосив, що розходження між 

обов’язковою юридичною нормою і реальною практикою формування та організації 

управління було з самого початку досить істотним. Це стало однією з головних 

причин зростаючої прірви не тільки між російською владою і корінним населенням, а 

й самодержавством і поляками [387]. У циклі праць В. Шандра наголосила на 

проблемі кадрового дефіциту в період ліберальних реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. [392–

399]. У її доробку з’ясовано засоби влади з реалізації реформ через їх кадрове 

забезпечення. Автор виокремила проблему непослідовності кадрової політики, 

відсутності контролю з боку громадськості, а також позбавлення регіональної еліти 
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прав державної служби через етнічну ознаку та її заміна російським чиновництвом 

[396, с.110–111]. Т. Шаравара зробила історіографічний аналіз реформ і 

контрреформ другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії в 

доволі великій монографії [400]. 

Дослідник історії України ХІХ – початку ХХ ст. В. Шевченко із сучасних 

методологічних позицій проаналізував реформи 60–90-х рр. ХІХ ст. у Російській 

імперії, у тому числі й судову, та піддав критиці підходи радянської історіографії з 

висвітлення даного питання [401, с. 123]. 

Окремо варто відзначити праці В. Молчанова [368, 367], О. Шмида [402–403], 

А. Скрипника [379].  В них висвітлюється соціально-економічне становище регіону, 

а також проблеми адміністративно-територіального устрою.  

Після розпаду СРСР у 90-х роках ХХ ст. російські дослідники звернули значну увагу 

на діяльність судових інститутів, запроваджених статутами 1864 р. Пов’язано це було з 

реформуванням сучасної системи правосуддя. Радянська судова система була визнана 

непридатною та такою, що не забезпечувала права та інтереси особистості. За такого 

становища небезперспективними для молодих новоутворених держав ставали пріоритети 

запровадження інститутів правосуддя схожих з тими, які були проголошені судовими 

статутами 1864 р. – перетворення суду у відносно самостійну і незалежну від законодавчої 

та виконавчої гілок влади, суд присяжних та інші.  

Специфіку діяльності окружних судів в цілому висвітлює робота A. Ларіна [361]. У 

дослідженні С. Гаврилова значна увага приділена участі адвоката в російському 

кримінальному процесі [303]. До теми проведення судової реформи 1864 р. в окремому 

регіоні Російської імперії, а саме, на Північному Кавказі звертався І. Зозуля [305]. 

З’являються спроби показати роль окремого окружного суду в діяльності судів свого 

регіону. Такою стала робота Ю. Щедріної. Вона присвячена ролі Курського окружного 

суду [405].   

На сучасному етапі історіографія цього питання поповнилася низкою робіт, 

присвячених дослідженню судових перетворень. Роботи М. Ігнатьєвої, побудовані на 

основі матеріалів офіційного діловодства міністерства юстиції, показують еволюцію 

поглядів уряду на судові потреби Сибіру, основні етапи підготовки судової реформи, 



23 

 

описують діяльність підготовчих комісій, регіональні особливості організації 

пореформених судів, зокрема й окружних [349–350]. Особливості організації 

пореформених судів в Якутії, в тому числі і місцевого окружного суду, порушено в роботі 

С. Нікітіної [370].  

У дисертації Т. Курас був поданий аналіз діяльності Іркутської судової палати, 

утвореної в результаті проведення судової реформи 1864 р. в Сибіру, юрисдикція якої 

поширювалася на територію від Омської губернії до Камчатки. Дослідниця в своїй праці 

висвітлює діяльність сибірських окружних судів в цілому, не виділяючи якогось окремо, а 

також межі компетенції, розгляду та вирішенню загальнокримінальних злочинів [360].  

Помітним в сучасній російській історіографії стало дослідження Є. Крестьяннікова. У 

своїй роботі автор прагнув показати історію становлення та розвитку пореформених 

судових установ в Західному Сибіру протягом 1885–1917 рр. Він детально зупинився на 

аналізі судового законодавства та історії деяких судових установ, зокрема Омської судової 

палати [306]. 

Окрім робіт, зазначених вище, на значну увагу заслуговують праці російських 

дослідників, присвячені окраїнам Російської імперії. Так, М. Долбілов розкрив всі тонкощі 

російської політики щодо окраїн імперії, зокрема й у питанні судової реформи. Також у 

роботі зосереджена увага на взаєминах держави та місцевих еліт [347, с. 295–296]. До 

відносин між владою та місцевою елітою в своїй праці звертається і інший дослідник – 

Л. Горізонтов, який зокрема загострював увагу на земельних проблемах Південно-

Західного краю, а також кадровій політиці імперської влади на території Правобережжя в 

умовах судової реформи 1864 р. [334, с. 152–153].  

Не залишалися осторонь проблем судової реформи 1864 р. і західні дослідники, які 

на сторінках різноманітних видань розглядають перетворення 60–70-х рр. ХІХ ст. в 

Російській імперії як крок до політичного реформування держави та зародження 

громадянського суспільства. 

Американський дослідник Р. Уортман у своїй праці проаналізував кожен етап 

підготовки судової реформи, детально зупинився на  постаті графа Д. Блудова, що стояв 

біля витоків реформи. Автор з поміж інших виокремлює саме селянську та судову реформи, 

наголошуючи на їх важливості для дворян, особливо провінції, де дворяни, втративши 
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владу над селянами в результаті скасування кріпацтва, воліли бачити в новостворених 

судах засіб охорони своїх прав. Водночас, Р. Уортман наголошував на тому, що судова 

реформа повинна була стати захисником власності, що нероздільно пов’язувалося із 

добробутом держави [386, с. 429]. 

Німецький дослідник Й. Баберовські не ідеалізував судову реформу 1864 р., адже 

вважав Росію відсталою країною, а судові перетворення несвоєчасним форсуванням 

прогресу [309]. Запровадження суду з присяжними засідателями він називав спробою 

цивілізувати селян, тому що дворяни відмовлялись брати в ньому участь. Зазначав, що 

прокурори, адвокати, судді говорили на незрозумілій селянам мові, останні воліли чинити 

правосуддя, не довіряючи закону. Виокремлював суд присяжних Росії як такий, що виносив 

виправдальних вироків найбільше в Європі. Судову реформу на Правобережжі розглядав 

як розширення прав сільського населення та підрив верховенства польської еліти. Вчений 

позитивно оцінював прагнення російських прогресивних кіл до європейського 

верховенства права, але в умовах багатонаціональної імперії вважав це абсурдом [310, с. 

357]. 

Значним доробком цього часу стали праці французького дослідника Д. Бовуа, який 

хоча і не висвітлював проблеми діяльності судових органів Правобережної України, але 

торкався питань здійснення правосуддя по відношенню до різних категорій осіб Південно-

Західного краю, зокрема до польської шляхти. Також висвітлював її участь в судових 

органах, зокрема й в окружних судах. Не оминув автор і долі українського селянства та 

чиншовиків та ролі в їхньому житті окружного суду. Висвітлив ряд проблемних питань, що 

були на часі в ХІХ ст. на Правобережжі, зокрема складність взаємин у трикутнику – 

польська шляхта, російське дворянство, українське селянство та роль окружного суду в 

цьому протистоянні [313–316].       

Отже, варто зазначити, що для історіографії судової реформи 1864 р. та зокрема 

окружних судів Російської імперії характерним є зв’язок різних концепцій та всебічне 

залучення широкого кола джерел із застосуванням критичного аналізу. Проблема судових 

перетворень у Правобережній Україні належить до маловивчених. Лише в останні роки 

відбулося пожвавлення вивчення різних аспектів запровадження та дії судових статутів у 

Південно-Західному краї. Слід зазначити, що проблеми заснування та діяльності окружних 
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судів як однієї з найважливіших складових судової реформи 1864 р. не були предметом 

спеціального дослідження. Водночас цей судовий орган виступав як одна із основних ланок 

системи загальних судів Російської імперії. Діяльність же Житомирського окружного суду, 

в свою чергу, сприяла зміцненню законності в межах його округу, який охоплював значну 

частину території Волинської губернії. Недослідженими залишаються питання суду з 

присяжними засідателями, діяльність прокуратури та адвокатури в умовах специфічної 

кадрової політики влади, а також ефективність правосуддя після запровадження судової 

реформи. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Джерельну базу дослідження становлять нормативно-правові акти, архівна діловодна 

документація, періодичні та статистичні видання, мемуари.  

Нормативно-правові документи, що використовуються в дисертації, представлені 

законодавчими актами та актами міністерства юстиції. Ключову роль під час написання 

роботи відіграло «Полное собрание законов Российской империи» (далі – ПСЗ), збірка, в 

якій вміщено всі законодавчі акти Російської держави від 1649 до 1913 р. Законодавчі акти, 

що регламентували запровадження судової реформи 1864 р., опубліковані в другому (1825–

1881 рр.) та третьому (1881–1913 рр.) зібраннях ПСЗ. Визначальними статтями цього 

збірника стали судові статути 1864 р., якими і була заснована нова, система судових 

органів. Серед них варто відзначити «Указ про заснування судових установ та 

запровадження судових статутів» [227, 228], «Статут кримінального судочинства» [229], 

«Статут цивільного судочинства» [226], «Статут про покарання, що накладалися мировими 

суддями» [214], «Положення про нотаріат» [212]. Також, у виданні вміщено укази, що 

прямо чи опосередковано впливали на підготовку та впровадження в життя судової 

реформи на Правобережжі («Про запровадження російської мови у судочинстві 

Подільської та Волинської губерній» від 01.07.1832 р. [216], «Правила стягування 

процентного збору в Західних губерніях» від 03.03.1869 р. [213], «Про деякі заходи щодо 

процентного збору в 9-ти Західних губерніях» від 31.12.1870 р. [217]. 
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У ПСЗ міститься законодавчий акт, після опублікування якого набувала чинності 

судова реформа 1864 р. у 9-ти губерніях Західного краю [215]. Окремо варто зазначити про 

законодавчі акти, що регулювали імперську політику щодо євреїв краю («Про введення в 

дію тимчасових правил, що стосуються євреїв» від 03.05.1882 р. [220]. 

У звʼязку з тим, що на Правобережжі існувала численна група населення – 

чиншовики, яка дісталась Російській імперії у спадок від Речі Посполитої, виникала потреба 

вироблення окремих законодавчих норм щодо цієї категорії осіб. Тому у ПСЗ представлено 

низку нормативних актів, що регулювали взаємин у цій сфері («Про устрій вільних людей 

Західних губерній, що живуть на землях власників» [225], «Про судочинство у справах 

чиншовиків та користування нерухомим майном в 9-ти Західних губерніях [223]. 

Наступною інформативною групою джерел є архівні матеріали, передусім офіційна 

діловодна документація, що була взята з фондів Центрального державного історичного 

архіву України у м. Київ (ЦДІАК України), Державного архіву Житомирської області 

(Держархів Житомирської обл.) та Державного архіву Волинської області (Держархів 

Волинської обл.). 

Матеріали фонду 442 Канцелярії Київського, Подільського та Волинського генерал-

губернатора (ЦДІАК України) в основному дають уявлення про етапи проведення судової 

реформи на Правобережній Україні. До таких документів належать справи про проведення 

судової реформи в Київській, Подільській та Волинській губерніях у період з 1867 до 

1875 рр. Цей проміжок часу уміщений у 17 частинах справи «Про проведення судової 

реформи в Київській, Подільській, Волинській губерніях» [5], «Про запровадження в 

Південно-Західному краї мирових судів» [2], «Про запровадження нового судоустрою» [1], 

а також звіти волинських губернаторів, які містять в собі повну картину того, що 

відбувалося в губерніях до та після введення в дію судових статутів [14–16, 18, 20–26, 28]. 

Окремо слід зазначити про справи, що стосувалися польського населення краю. 

Вони, зокрема, свідчать про заборону полякам займати різноманітні посади в судових 

органах («Про недопущення поляків на службу у мирових установах Південно-Західного 

краю» [11], «Про заборону приймати на державну службу осіб польського походження у 

Київській, Подільській, Волинській губерніях» [13], «Про переважання польського впливу у 

Волинській губернії» [27]. 
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У ЦДІАК України містяться справи про запровадження в Південно-Західному краї 

реформи місцевого самоврядування (земської), що безпосередньо впливала на судові 

перетворення. Йдеться про судовий елемент як виборність мирових суддів та присяжних 

засідателів окружних судів («Думки київського, подільського, волинського генерал-

губернатора про час застосування в Західному краї положення про земські установи та 

необхідні для цього міри» [29], «Про перетворення земських установ Південно-Західного 

краю» [19].   

Якщо документи Центрального державного історичного архіву України у м. Київ 

багаті інформацією про етапи проведення судової реформи на Правобережжі, то діловодна 

документація Житомирського окружного суду містить матеріали, пов’язані з діяльністю 

безпосередньо окружного суду. В Державному архіві Житомирської області зосереджена 

низка фондів, що стосуються діяльності Житомирського окружного суду: ф. 19, Волинська 

з’єднана палата кримінального та цивільного судів, ф. 24, Житомирський окружний суд, ф. 

167, З’їзд мирових суддів Житомирського судово-мирового округу (м. Житомир 

Волинської губернії). В Державному архіві Волинської області міститься ф. 49, Луцький 

окружний суд.  

Документацію, присвячену окружним судам, можна поділити на декілька груп: 

внутрішнє листування; протоколи зібрань суду, формулярні списки; статистичні відомості 

та звіти, фінансові та безпосередньо судові справи. 

Важливим джерелом дослідження результатів судової реформи на Правобережжі є 

внутрішнє листування. До цієї групи документів можна віднести циркуляри міністерства 

юстиції та укази Сенату. Саме в цих актах містилися інструкції та роз’яснення вищих 

органів влади з питань, що стосувалися судочинства. Прикладом цього можуть слугувати 

такі документи: «Про запровадження у Житомирському окружному суді посади судових 

розсильних» від 12.03.1881 р., [59] «Про правила діловодства судових слідчих 

Житомирського окружного суду» від 20.02.1885 р. [68]. 

До внутрішнього листування можна віднести переписку з міністром юстиції щодо 

кількості незакінчених справ та про особовий склад суду [70], переписку міністра юстиції з 

Волинським губернатором з приводу проекту та кошторису на побудову будівлі 

Житомирського окружного суду [71], переписку з Київською судовою палатою з питань 
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ліквідації судової дільниці Острозького повіту [78]. Цінним джерелом у дослідженні 

кадрового складу Житомирського окружного суду є листування між різними інституціями: 

Київською судовою палатою, міністром юстиції та власне судом на предмет особистих та 

ділових якостей чиновників суду, переписка з Волинським жандармським управлінням та 

іншими установами про політичну благонадійність службовців суду [81, 88]. 

Також до цієї групи джерел відносяться справи щодо чиновників суду. Умовно вони 

поділяються на неправильні дії, незаконні дії, скарги на дії службовців суду, повільні дії у 

розгляді справ. Ці джерела, в першу чергу, дають уяву про зловживання працівників 

окружного суду. До них, наприклад, належать переписка кримінального відділення суду 

щодо неправильних дій судового слідчого Войнікова у справі Гнатюка, що 

обвинувачувався у вбивстві власної дружини [86], ті самі дії судового слідчого Андрущука 

у справі Бурб’є [90], протокол Київської судової палати та загальних зібрань 

Житомирського окружного суду щодо халатності судового слідчого Завадовського у січні-

лютому 1916 р. [99], скарга Ф. Поліковської на дії колишнього судового слідчого Ревеліотті 

[77], скарга дворянина В. Раєвського на дії судових слідчих Андрущука та Лончковського 

[92–93], донесення про повільність судового слідчого Зеленецького у направленні справ у 

березні 1893 р. [84], про повільність судового слідчого Григоровича-Барського під час 

проведення слідств [89].  

Інша група документації Житомирського окружного суду представлена протоколами 

зібрань суду та формулярними списками. Перші, з часу запровадження судової реформи, 

протоколи загальних зібрань та відділень суду дають можливість простежити як 

відбувалося формування Житомирського окружного суду, поділ його на відділення, 

розподіл слідчих за дільницями, розподіл обов’язків серед членів суду [52]. Протоколи про 

призначення кандидатів на вакантні посади дають можливість дізнатися про особливості 

ведення кадрової політики керівництвом суду [60]. Завдяки протоколам ревізії діловодства 

старшим головою Київської судової палати, можна отримати дані про перебіг справ, 

недоліки та упущення службовців суду та  пропоновані кроки щодо їхнього усунення [66]. 

Протоколи розпорядчих засідань суду надають інформацію про дисциплінарні стягнення з 

осіб судового відомства [98, 97]. 
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Одним з різновидів документації були формулярні списки, свого роду анкети 

чиновників у вигляді таблиці. До такої таблиці заносилась інформація про службу: чин, 

прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вік, віросповідання, відзнаки, утримання, приналежність 

до стану, має чи немає майно, він, дружина, батьки, освіта, час вступу на службу, 

отримання класних чинів та посад, сімейний стан. Інформація про чиновника, наведена у 

формулярному списку, мала відображати кар’єрне зростання. Ці відомості є найбільш 

об’єктивними з поміж іншої діловодної документації. Адже інформація, вміщена в них, для 

держави була досить значущою та потрібною, тому що на основі формулярних списків 

складалась велика кількість службової документації. 

Фонди Державного архіву Житомирської області містять достатню кількість 

формулярних списків не тільки часу після запровадження судової реформи 1864 р. на 

Правобережжі [38–42, 159–164], але й попередніх років [43–45, 47–48]. Частина формулярів 

зберігається й у Державному архіві Волинської області [31–35]. Доповненням до 

формулярних списків можуть слугувати відомості про особисте, сімейне та майнове 

становище членів Житомирського окружного суду [80]. Окрім формулярних списків, у 

Державному архіві Житомирської області міститься низка документів, що дають 

інформацію щодо руху чиновників суду на посадах – це Іменні списки осіб, які несли 

службу у Житомирському окружному суді за 1884 р. [64], за 1904 р. [94], за 1916 р. [100]. В 

них подано відомості про розподіл службовців за посадами, класні чини, розмір утримання. 

Для вивчення кадрового складу Житомирського окружного суду наведені вище документи 

сприяли всебічному вивченню освітнього рівня чиновників, майнового стану, походження, 

термінів служби і, що важливо в умовах Правобережжя, географії  їх переміщення. 

Наступною групою документації є звіти та статистичні відомості. Звіти 

Житомирського окружного суду це чи не основний масив документів, за винятком 

безпосередньо матеріалів справ. Статистичні відомості та звіти подавалися судовими 

слідчими [54, 73], судовими приставами [58, 63], старшим нотаріусом [62, 67] щороку. Цей 

вид документації дає чітке уявлення про рух справ в окружному суді, яка кількість їх за рік 

вирішувалась, скільки залишалося у розгляді, скільки надходило нових, якою була кількість 

засуджених та на які категорії вони поділялися. Така інформація надає можливість 

всебічного дослідження проблем злочинності, її збільшення або зменшення за роками. 
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Документи свідчать про те, які категорії засуджених представляли небезпеку для держави. 

Ці відомості допомагають у вивченні криміногенної ситуації не тільки по Житомирському 

окружному суду в цілому, але й окремо за кожним повітом. На основі цих звітних 

відомостей формувалися «Звіти окружного суду» за роками [69, 72, 79] та Відомості про 

рух кримінальних та цивільних справ та кількість підсудних [61]. 

До фінансової звітності можна віднести місячні відомості старшого нотаріуса, в яких 

зазначалися суми зборів та загальна сума затверджених актів [57]. Фінансові звіти 

надавалися й судовими приставами, адже вони отримували кошти за доставку виконавчих 

листів, а також займалися стягуванням коштів з учасників судових процесів [74–76]. 

Останнім видом діловодної документації є безпосередньо судові справи як в частині 

кримінального, так і цивільного судочинства. Ці документи дають остаточну картину 

механізму діяльності пореформеного суду у Правобережній Україні. 

Наступну групу історичних джерел складає періодика. У другій половині ХІХ – 

початку ХХ ст. помітно виділялася газета «Киевлянин». Вона видавалась у Києві з 1864 

до 1919 р. Її головним редактором до 1879 р. був професор історії університету Св. 

Володимира В. Шульгін. За його редакторства газета вирізнялась помірно-

ліберальним характером, широко висвітлювала діяльність земських установ, 

вносила пропозиції щодо удосконалення правової та управлінської системи. З 

1879 р. редактором став професор права університету Св. Володимира Д. Піхно. 

Редакційна політика з цього часу була змінена та відбувся перехід на 

консервативно-монархічні позиції. Фактично видання стало рупором російських 

націоналістів. Кореспонденти видання загострювали увагу на тонкощах 

запровадження судової реформи на Правобережжі [286, 279]. У низці статей 

підіймалися проблеми місцевої адвокатури, яка, на думку авторів, була виразником 

інтересів насамперед поляків, а, отже, не могла бути прийнята як елемент нового 

судочинства [283, 292]. На шпальтах газети точилася полеміка щодо потрібності 

запровадження судової реформи у повному обсязі чи з деякими виключеннями. В 

цій суперечці брали участь судові чиновники, правники-науковці, адміністрація 

університету Св. Володимира [269–270, 288]. Низка статей присвячувалась різним 

судовим інститутам, що утворювалися реформою: мировий суд [282], окружні суди 
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та присяжні засідателі [285, 275]. Гострої критики зазнавали польські порядки на 

Правобережжі, що на думку авторів гальмувало впровадження реформи в краї [298]. 

Піднімалися на сторінках «Киевлянина» і вузькоспеціальні теми, такі як чиншове 

право та землеволодіння – явище притаманне Правобережжю [294, 277]. 

Популярністю в другій половині ХІХ ст. користувалась петербурзька газета 

«Голос», що являла собою політико-юридичний щоденник, а одним із її завдань 

була практична розробка нових реформ. Тому й не дивно, що за часів свого 

існування вона 11 разів отримувала попередження, тричі призупиняла роботу, 11 

разів накладалась заборона роздрібного продажу. На сторінках «Голосу» 

підіймалися проблеми матеріального забезпечення суддів пореформеної Росії в 

контексті однієї з основоположних засад реформи – незалежності суддів [281]. 

Газета ставила питання доцільності всіх великих реформ часів Олександра ІІ, адже, 

як зауважувалося, всі вони були компромісом старого та нового ладу, а це для руху 

вперед ставало неприпустимим [272]. 

Окрім суспільно-політичних видань, можна виділити і відомчі міністерські. 

«Журнал министерства юстиции» загострював увагу на несприятливих умовах, що 

впливали на нові судові порядки [291]. Також у виданні висвітлювалась діяльність 

комісії з перегляду законодавчих актів у судовій частині у пореформений період 

[273]. На сторінках «Журнала гражданского и уголовного права» обговорювалися 

проблеми запровадження судової реформи, її повільність, зокрема й у Південно-

Західному краї [289, 287]. Проект нових судових статутів на початку ХХ ст. 

обговорювався авторами «Судебной газеты» [293, 276]. У низці статей газети 

«Судебный вестник» друкувалися роздуми на предмет затягування процесу 

впровадження судових статутів у Південно-Західному краї [295–296]. 

Поряд із архівними матеріалами та періодичними виданнями можна виділити 

різного роду статистичні збірники. Особливого значення вони набувають під час 

вивчення кадрового складу судів. У першу чергу варто виділити «Памятные книжки 

Волынской губернии», що видавалися щорічно, починаючи з 1885 р., губернським 

статистичним комітетом. У них поряд з історичними та етнографічними 

матеріалами друкувалися дані по всіх міністерствах Російської імперії, що були 
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представлені в губернії, зокрема й міністерства юстиції. З цих відомостей можна 

почерпнути інформацію щодо наповнюваності чиновниками судових установ 

губернії, розподіл їх за посадами із зазначенням чину, межі судових дільниць. Також 

архівні матеріали доповнюються даними про рівень злочинності та кількість 

засуджених [231–259]. Статистичні відомості на рівні губерній доповнюються 

даними всеросійських установ. Тут на увагу заслуговують «Адрес-календари – 

общие росписи начальствующих и прочих должностных лиц», що видавалися 

Сенатом. За цими збірками можна простежити переміщення чиновників різних 

відомств, зокрема й юстиції, присвоєння класних чинів, що особливо актуально було 

в умовах Правобережжя [165–210]. Короткі відомості про чиновників міністерства 

юстиції у вигляді формулярних списків вміщувалися у «Списках чинов ведомства 

Министерства юстиции» за 1894 та 1916 рр. Видавалися вони за наказом міністра 

юстиції та не були призначені для продажу [261–262].  

У 1884 р. вийшла друком статистична збірка «Академические списки 

императорского университета Св. Владимира (1834–1884)». В ній подані списки 

викладачів та студентів, теми досліджень. Ці відомості дають можливість 

прослідкувати динаміку кількості студентів і випускників юридичного факультету 

та залучення їх до роботи в судових установах Правобережної України [211]. 

Джерелом з історії судових перетворень та окружних судів є мемуари. 

Основною вадою такого виду літератури є суб’єктивне осмислення певних подій 

автором. Тому задля отримання правдивої інформації історики змушені 

використовувати методи реконструкції. З іншого боку, мемуари дають можливість 

більш глибокого розкриття теми. До мемуарної літератури варто віднести праці 

П. Валуєва [266], О. Кістяківського [267–268], О. Пржецлавського, Т. Бобровського 

[265]. У них подано картину судових перетворень як до, так і після реформи 1864 р. 

Таким чином, джерельну базу дослідження судової реформи 1864 р. та історії 

Житомирського окружного суду становлять законодавчі акти, архівна діловодна 

документація, періодична преса, статистичні відомості, мемуари.  
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1.3. Методи дослідження та понятійний апарат 

 

 

Правильний вибір методик та методів є запорукою успіху у науковому 

дослідженні, дозволяє всебічно і різнорівнево підійти до вивчення предмету та 

зʼясувати поставлені завдання. В основі дослідження було покладено 

міждисциплінарний підхід, тому що тематика роботи пов’язана з регіональною та 

соціальною історією, а також з історією юриспруденції. 

Вивчення діяльності Житомирського окружного суду в контексті судової 

реформи 1864 р. у Правобережній Україні проводилось на основі таких 

загальнонаукових принципів як історизму, об’єктивності, системності. Застосування 

принципу історизму дає можливість охопити увесь процес підготовки та умови 

запровадження, а також безпосередньо дію судової реформи 1864 р. на 

Правобережжі в контексті діяльності одного з її елементів – Житомирського 

окружного суду. Водночас, цей принцип дозволив простежити низку специфічних 

чинників, як регіонального, так і суспільно-політичного характеру, що суттєво 

вплинули на хід реформування у Правобережній Україні.  

Принцип об’єктивності надав можливість висвітлення як позитивних, так і 

негативних моментів й у впровадженні судової реформи на Правобережжі, й у 

діяльності реформованих судових органів в особі окружного суду. Принцип 

системності сприяв виявленню місця Житомирського окружного суду у 

пореформеній судовій системі регіону. 

Із цілого спектру логічних та загальнонаукових методів були використані: 

аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, узагальнення, а також метод 

функціонального аналізу функціональних, структурних та правових характеристик 

судочинства та судоустрою пореформеного періоду. Узагальнений соціально-

професійний портрет чиновника суду складено за допомогою синтезу освітніх, 

майнових якостей, станової приналежності, стажу роботи тощо. Дедукція стала в 

нагоді під час виокремлення складових судової реформи, що були без змін 

перенесені на Правобережжя. Порівняння визначило спільності та відмінності у 
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запровадженні судової реформи 1864 р. у Правобережній Україні та інших регіонах 

Російської імперії, а також проілюструвало ті самі риси щодо діяльності 

новостворених судових установ. Узагальнення було використано під час підготовки 

висновків дисертаційного дослідження. 

Історичний метод використаний під час висвітлення процесу судового 

реформування за статутами 1864 р. у тісній взаємодії з тогочасними соціально-

економічними та політичними умовами. 

Статистичний метод виступив інструментом систематизації даних про склад 

чиновників окружного суду (голів, заступників, членів суду, судових слідчих, 

прокурорів тощо), дав можливість охарактеризувати виникнення, перебіг та 

вирішення судових справ як кримінального, так і цивільного характеру. За умовами 

диференційованого підходу поглиблено розглядався кожен інститут окружного 

суду. 

Застосовувалися також спеціально-історичні методи, а саме – конкретно-

історичний та порівняльно-історичний. Специфіка дослідження спонукала до 

використання формально-юридичного (нормативно-догматичного) методу, особливо 

в частині вивчення нормативно-правових актів, що супроводжували впровадження 

судової реформи 1864 р. Порівняльний метод слугував встановленню загальних рис 

їх схожості та відмінності. 

Хронологічний метод дозволив відтворити процес впровадження судового 

реформування з його єдиними, специфічними та загальними рисами. Діахронний 

метод надав можливість вивчення судової реформи як явища, що відбувалося в різні 

періоди, в різних масштабах і на різних територіях. 

Теоретичні основи дослідження окреслюються понятійним апаратом, що стало 

запорукою формування наукового підходу. Тому, відповідно, варто відзначити 

основні терміни та їх значення, що вживалися у дисертаційному дослідженні. 

Судова реформа 1864 р. – комплекс заходів щодо впровадження нової системи судів 

та судочинства на території Російської імперії. Вона була однією із цілого спектру 

буржуазних реформ 60–70-х рр. ХІХ ст., відзначалася непослідовністю та 

обмеженістю в різних регіонах держави, зокрема на Правобережжі. Механізмом 



35 

 

впровадження були судові статути від 20 листопада 1864 р., що ставали своєрідною 

дорожньою картою перетворень, визначали ієрархією судів, систему кримінального 

та цивільного судочинства й нормативні акти, що регулювали діяльність мирової 

юстиції та нотаріату. Мирова юстиція – новоутворена система мирових судів, 

найнижча ланка пореформеної ієрархії судів. 

Окружний суд – друга після мирового суду інстанція, що здійснювала 

правосуддя. В ньому розглядалися справи як кримінального, так і цивільного 

характеру, що були непідсудні мировому суду. Окрім новостворених судів, варто 

згадати про установу, що діяла на Правобережжі після приєднання краю в кінці 

ХVIII ст. – підкоморський суд – становий шляхетський суд для розгляду межових 

справ, діяв до остаточної ліквідації у 1840 р.    

Судочинство в окружному суді здійснювалося колегіально. Голова суду – 

очільник, що призначався верховною владою (імператором) за поданням міністра 

юстиції, очолював кримінальний департамент окружного суду. Заступники голови 

суду призначалися за тією ж процедурою, що й голова, та очолювали департаменти 

(у Житомирському окружному суді – два департаменти цивільних справ). Голова та 

його заступники безпосередньо головували під час судового процесу. Члени суду – 

особи, що здійснювали правосуддя, призначалися верховною владою. Під час 

судового розгляду один з них виступав доповідачем у тій чи іншій справі, протягом 

розслідування курирував його процес.  

Судовий слідчий – чиновник, що безпосередньо розслідував справу, 

починаючи від отримання заяви чи повідомлення про злочин до передачі 

розслідуваної справи в окружний суд. 

Прокурор – публічний обвинувач у суді, здійснював нагляд за попереднім 

слідством, контролював виконання рішень суду. 

Присяжні повірені (приватні чи державні) – адвокати, особи, що здійснювали 

захист підсудних, представляли інтереси позивача чи відповідача у цивільних 

справах. 
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Присяжні засідателі – особи, представники різних станів, що виносили вироки 

у кримінальних справах, новий інститут імперського судочинства пореформеного 

часу. 

Закон визначив ще одну посаду в межах окружного суду – кандидат на судові 

посади (поділялися на молодших та старших) – чиновник, що проходив певну 

практичну підготовку (стажування) перед отриманням призначення на посаду, 

переважно судового слідчого. Ця посада мала роль своєрідної фільтрації чиновників 

(випускників університетів), давала можливість голові суду переконатися у 

«політичній благонадійності» кандидата перед отриманням посади в окружному 

суді.  

Для визначення голови суду, його заступників, членів суду, судових слідчих, 

прокурорів використовується термін «чиновник». Це особа, що володіла певним 

чином у відповідності з «Табелем про ранги» або «посадовець», тобто людина, що 

займає визначену посаду чи «працівник» – особа, яка працювала у Житомирському 

окружному суді. 

Територія Російської імперії була поділена на округи. Центральною судовою 

установою були судові палати. Під їх юрисдикцією знаходилась низка губерній. 

Наприклад, округ Київської судової палати включав в себе Київську, Волинську, 

Чернігівську та Могильовську губернії. В межах Волинської губернії діяли два 

окружних суди – Житомирський і Луцький. Житомирський окружний суд в межах 

своєї компетенції та територіально охоплював 6 повітів Волинської губернії: 

Житомирський, Овруцький, Новоград-Волинський, Старокостянтинівський, 

Острозький, Заславський. Всі справи кримінального та цивільного характеру, що 

виникали на означеній території, мали розглядатися у Житомирському окружному 

суді. Повіти, в свою чергу, поділялися на дільниці (декілька волостей), межі яких 

постійно змінювалися. Це було пов’язано переважно з посиленням криміногенної 

ситуації у тій чи іншій дільниці. Очолював дільницю судовий слідчий, який і 

займався розслідуванням справ в межах своєї юрисдикції. 

Варто відзначити, що у вивченні проблем, пов’язаних із судовими установами, 

використовуються такі терміни: юрисдикція, компетенція, підсудність. 
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Юрисдикція – встановлена законом сукупність повноважень судових установ 

в межах яких вони вирішують правові суперечки. Компетенція – сукупність 

юридично установлених повноважень, прав та обов’язків конкретного органу чи 

посадової особи (в нашому випадку – судового). Зміст поняття включає в себе: 

предмет підпорядкування, права і обов’язки, повноваження органа чи особи; 

відповідальність, відповідність поставленим цілям, завданням, функціям. 

Підсудність – це розмежування повноважень певного суду щодо розгляду справ. 

Для характеристики судочинства використовуються поняття «судовий 

процес» та «розгляд судової справи». Судовий процес – процедура розгляду судової 

справи; розгляд судової справи – це система процесуальних дій суду та інших 

учасників процесу, спрямована на розгляд та вирішення цивільно-правового спору 

або покарання правопорушника.  

Для означення сторін судового процесу використовувалися терміни, 

«позивач», «відповідач», «потерпілий», «підсудний», «обвинувачений». Як правило, 

під час виникнення цивільних суперечок учасники судового процесу поділялися на 

позивачів, тобто тих, хто мав певні претензії до особи відповідача – учасника 

процесу, що мав заперечувати домагання позивача. Для кримінального процесу 

використовується термін потерпілий – особа, якій в результаті правопорушення 

завдано моральної, фізичної чи майнової шкоди. Підсудний – особа, що 

обвинувачувалась у скоєнні злочину, і залишалася такою з моменту віддання під суд 

і до вступу до законної сили рішення суду про обвинувачення або виправдання. 

Обвинувачений – особа, вина якої у скоєнні правопорушення є повністю доведеною 

судом. 

Під час дослідження кадрового складу Житомирського окружного суду 

визначилась категорія «грошового утримання», яка включала в себе жалування, 

квартирні і столові кошти, кошти на канцелярські витрати, а також прогонні. 

Жалування – певна сума заробітної плати чиновника суду, квартирні кошти – сума, 

що виділялась службовцю для винаймання житла, столові кошти – платня, що 

виділялась на придбання продуктів харчування. Прогонні – це оплата витрат на 
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переміщення чиновників суду (відрядження, поїздка на місце скоєння злочину 

тощо). 

Специфічними категоріями на Правобережжі були чиншовики – орендарі, що 

оселялися на землі феодала та мали право спадкового землеволодіння на окрему 

ділянку землі за певну плату, що мала назву чинш, водночас зберігаючи 

приналежність до шляхетського стану. У 1831 р. чиншовики були прирівняні до 

категорії однодвірців та громадян. Однодвірцями в Росії називали небагаточисленну 

категорію, що володіла «двором» та не відпрацьовувала панщину «вільних селян». З 

часів Петра І ці селяни належали до податного стану, на них розповсюджувалась 

рекрутська повинність, єдиними привілеями були захист від тілесних покарань, а 

також, крім подушного, вони сплачували подвірний податок [306, с. 376]. До 

категорії громадян належала переважно освічена шляхта, що займалася в містах 

професійною діяльністю: лікарі, вчителі, артисти, адвокати [306, с. 377]. 

Поняття «Південно-Західний край» у тексті дисертації вживається на 

означення території Правобережної України в складі трьох губерній – Київської, 

Подільської та Волинської. 

Інквізиційний процес – форма кримінального процесу за яким основні функції 

суду – обвинувачення і захисту знаходяться в руках одного і того ж органу. 

Письмове судочинство – це розгляд і вирішення справ, що відбувається без 

виклику осіб, які беруть участь у судовому процесі, лише на основі представлених 

позивачем та відповідачем матеріалів.   

Отже, визначення методики дисертаційного дослідження було продиктоване 

складністю насамперед предмету дослідження. Це, в свою чергу, спонукало до 

залучення цілого комплексу загальних та спеціальних наукових методів. Їх 

використання, а також принципи історизму, об’єктивності та системності дозволили 

якнайглибше вивчити специфіку та умови запровадження судової реформи 1864 р. 

на Правобережжі, розкрити структуру, функціональні обов’язки та кадровий склад 

одного з елементів судових перетворень – Житомирського окружного суду. 

Понятійний апарат дав можливість більш глибокого осмислення всіх проблем 

дисертаційного дослідження. 
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Висновки до розділу 

 

Аналіз історіографії дозволяє констатувати, що питання судової реформи 

1864 р. в Російській імперії було предметом досліджень багатьох вітчизняних і 

зарубіжних науковців в різні епохи. Найбільший інтерес до теми вивявляли 

російські дослідники. З одного боку, вони акцент робили на реформуванні судової 

системи виключно як ланки загальноросійської влади в її південно-західній окраїні, 

з іншого – на її юридичних аспектах. Між тим, їх зусиллями нагромаджено значний 

фактичний матеріал. Майже в такому контексті з’ясовувалась проблема 

українськими істориками та юристами аж до початку 90-х рр. минулого століття. 

Виняток хіба що складали праці О. Кістяківського та М. Чубинського. Що ж до 

специфіки запровадження змін, то нею стали зацікавлюватись порівняно недавно, 

що й засвідчує наявна література. Найбільше в цьому плані зробили в радянський 

період А. Дубровіна і П. Щербина, а на сучасному етапі – М. Бармак, О. Донік, В. 

Венгерська, В. Молчанов, О. Реєнт, О. Самойленко, А. Філінюк, В. Шандра, Т. 

Шаравара, М. Щербак, розпочавши осмислення проблеми на сучасній 

методологічній основі. Щоправда, питання про функціонування Житомирського 

окружного суду в системі реалізації судової реформи 1864 р. в Правобережній 

Україні поки що не стало предметом спеціального вивчення. 

Залучена нами джерельна база дослідження, поділена на п’ять окремих груп, 

дозволила простежити хід судової реформи 1864 р. на Правобережній Україні, зі 

всіма його специфічними ознаками та умовами, а також виявити структуру, 

функціональні обов’язки, кадрове забезпечення новоутворених судів.  

В свою чергу, комплекс наукових принципів та підходів дали можливість 

виявити характерні риси пореформеного суду в регіоні.    
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РОЗДІЛ 2 

СУДОВА РЕФОРМА 1864 РОКУ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Передумови судового реформування в Правобережжі 

 

 

Зміна правового статусу величезної маси колишніх кріпаків, поява нових 

соціальних груп, і в першу чергу торгово-промислової буржуазії та пролетаріату, 

зміна статусу колишніх державних та удільних селян – усе це призвело до того, що 

одними із наступних, після скасування кріпацтва, ключових моментів перетворень 

1860–1870-х рр. стала судова реформа. На думку правників та істориків, вона 

виявилася однією з найбільш успішних і демократичних, яка дозволила 

підпорядкувати усі верстви населення правовому впливу на них із боку держави 

[343, с. 99]. Водночас головною особливістю судового реформування у Російській 

імперії стало нерівномірне її поширення в регіонах, зокрема й у Правобережній 

Україні. 

Шлях до судових перетворень 1864 р. бере свій початок з часів правління 

Катерини ІІ та Павла І, але більш реальними проекти змін стають в часи царювання 

Олександра І. Одним з першочергових завдань свого правління імператор 

Олександр Павлович бачив у реформуванні судової галузі. Вже 2 червня 1801 р. 

було видано указ, що запроваджував комісію, яка мала займатися складанням 

законів Російської імперії [380, с. 247]. 27 лютого 1804 р. комісією було 

презентовано доповідь, в якій пропонувалося використання імперських законів та 

запровадження єдиного процесуального порядку для всієї держави [380, с. 249]. 

В травні 1805 р. комісія запропонувала запровадження трьох судових 

інстанцій: повітового суду (в кожному повітовому місці), палати кримінальних та 

цивільних справ (одну на губернію), сенату. Такий проект судоустрою був 

затверджений імператором 24 травня 1805 р. і став прообразом майбутніх 

перетворень судових органів середини ХІХ ст. [380, с. 251–252]. 
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З 1810 р. активна діяльність комісії майже припинилась. Лише 24 червня 

1818 р. комісія виробила проект статуту кримінального судочинства та внесла його 

на розгляд державної ради. Представлений проект не витримував жодної критики. В 

ньому не було жодного слова про гласність судового процесу, тієї головної 

складової, яка чітко усвідомлювалася комісією під час роботи над проектом 

цивільного судочинства. Що ж стосується судових інстанцій, то, до згадуваних 

трьох, додавалася четверта, функції якої правознавці пізнішого часу окреслювали, 

як «надзвичайне судилище». Проект 1818 р. не відповідав тому розмаху перетворень 

часів Олександра І, а отже його чекала така ж доля, що й решту реформаторських 

задумів першої чверті ХІХ ст. Смерть імператора в 1825 р. остаточно призупинила 

роботу комісії  [380, с. 258–259]. 

В той самий час у Правобережній Україні, що увійшла до складу Російської 

імперії в результаті другого поділу Речі Посполитої, нова влада зіштовхнулася з 

комплексом проблем. Серед них в контексті теми дисертації – функціонування 

відмінної від російської судової системи та домінування в краї польської шляхти. Це 

стало однією із внутрішніх проблем імперії, вирішення якої розтяглося у часі не на 

одне десятиліття.  

Проблема невідповідності законодавства та системи судоустрою як 

невід’ємної частини єдиного організму держави потребувала узгодження.  В 1796 р. 

було введено в дію «Учреждение для управления губерний» – документ, відповідно 

до якого запроваджувалась російська модель організації влади на місцях. Цим 

кроком нова влада намагалася покінчити з будь-якими проявами місцевого 

сепаратизму, а також запровадити нову систему законодавства. Що ж стосується 

судоустрою, то цей документ чітко визначав вертикаль судової системи, права та 

обов’язки суддів, особливості призначення на посади членів судових органів. Але у 

Правобережній Україні зберігалась польська система судів та законодавства, яка 

спиралась на Другий Литовський статут та польські Конституції, тому 

запровадження  «Учреждение для управления губерний» внесло лише хаос в 

систему судоустрою та судочинства краю. 
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Смерть Катерини ІІ в 1796 р. внесла корективи в хід реформ. Новий імператор 

Павло І скасував запроваджені зміни і Правобережжя повернулося до старої моделі 

судоустрою та судочинства. Але зрозуміло, що таке повернення було явищем 

тимчасовим. Російські правлячі кола відмовилися від ідеї швидкої адаптації краю до 

загальноросійського законодавства, гору в цьому питанні взяла тактика поступового 

проникнення російського законодавства на приєднаних територіях. 

Початок ХІХ ст. пройшов під знаком відстоювання польською шляхтою своїх 

прав. Російська влада намагалася не форсувати події і певний час польські правові 

порядки не зазнавали змін. Таке ставлення було притаманним імператорам Павлу І 

та Олександру І, які лояльно ставалися до польської шляхти. Із самого початку 

правління Олександр І намагався поєднувати імперську уніфікацію управління 

новоприєднаними територіями з визнанням їх крайової особливості та історичної 

своєрідності. Цілком легально діяв Литовський статут. Як в адміністративному, так і 

судовому діловодстві польська мова залишалася пріоритетною [347, с. 94]. 

Найбільшим актом лояльності до поляків стало утворення Царства Польського 

та проголошення 27 листопада 1815 р. імператором у Варшаві конституції. Такі 

кроки імператора викликали обурення чиновників вищих органів влади. Голова 

комітету міністрів Російської імперії М. Новосільцев у приватних розмовах 

розмірковував над політикою Олександра І щодо поляків, а особливо в гнівних 

формах засуджував утворення Царства Польського. Перебуваючи у 1822 р. в своїх 

слонімських володіннях, Новосільцев давав оцінку імператору та його політиці: 

«нічого так не боїться Олександр Павлович, як карбонаризма (руху в Італії, що мав 

на меті боротьбу за конституційні перетворення), який набирає обертів в Європі, 

такий розвиток подій він не передбачав, коли запроваджував Царство Польське та 

ліберальну конституцію. Тепер він багато б віддав, щоб це змінити» [265, с. 91].  

На заперечення повітового маршалка Бронського, що імператор змушений був 

піти на такий крок під тиском Віденського конгресу, М. Новосільцев відповідав, що 

«запровадження царства було плодом його думок та невимушеної волі, це був досвід 

здійснення в меншому вигляді ліберальної мрії його молодості, а також вплив 

близьких свого часу поляків А. Чарторийського та М. Огінського, а що стосується 
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конгресу, то його члени не тільки не погоджувалися на запровадження Царства 

Польського за запропонованим планом Олександра, але й висловлювалися різко 

негативно, лише завдяки тодішньому величезному впливу на загальноєвропейські 

справи вдалося досягти цієї мети» [265,  с. 92].   

Негативно до такої лояльності імператора Олександра І щодо поляків ставився 

і один з учасників повстання під керівництвом Т. Костюшко, але після прийняття 

присяги – таємний радник та губернський маршалок Мінської губернії – Ф. Сапега, 

який висміював запровадження Царства Польського та говорив: «Ця іграшка, ця 

ідилія поетичної уяви Олександра – дорого буде коштувати Росії» [265, с. 103].  

Повертаючись до специфіки судової системи краю, можна зазначити, що в 

1797 р. імператор Павло І підтвердив право судів Правобережжя (земські, повітові, 

підкоморські, магістрати, головні суди) на ведення діловодства польською мовою, а 

також зазначеним судам в своїй роботі застосовувати норми Литовського статуту. 

Таке вирішення проблеми звичайно залишало багато невдоволених, у першу чергу 

російське дворянство та чиновництво, що проживало на Правобережжі. Причиною 

цього було те, що поляки продовжували відігравати помітну роль у житті краю, 

особливо це стосувалося земських та гродських судів [222, с. 727–728].  

Першим кроком на шляху до заборони використання польської мови в 

судовому діловодстві став наказ від 25 лютого 1807 р., який підтверджував право 

використання польської мови в земських, повітових, підкоморських судах та 

магістратах, тоді як головний суд ставав двомовним. Всі резолюції та вироки в 

судових журналах з одного боку писалися російською мовою, з іншого – польською, 

документи, що надходили до головного суду, а також апеляції до Сенату мали б 

бути перекладені на російську мову [219, с. 1025–1026].  

Такий крок влади, з одного боку, можна вважати початком поступової 

ліквідації місцевого законодавства та зменшення впливу польської шляхти на 

судочинство краю, з іншого – відповідний законодавчий акт мав на меті покращення 

судової системи та задоволення інтересів всіх мешканців, в даному контексті 

невеликої групи російського дворянства. Не слід відкидати і той факт, що це 

положення могло стати спробою адаптації місцевого судоустрою до 
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загальноросійської системи і з огляду на зазначене вище влада мала саме це на меті, 

впроваджуючи цей закон в життя. 

Не можна оминути і той факт, що за часів правління Олександра І був 

створений особливий комітет у Вільні, якому ставилося завдання збирати всі 

литовські джерела права. Імперська влада в цей час прагнула довести до пуття 

справи з джерелами права в західних губерніях, тому що ідея запровадження 

загальноімперських законів не була пріоритетною в часи правління Олександра 

Павловича. Зважаючи на це, уряд вирішив провести кодифікацію місцевих законів, 

пов’язавши її з роботою комісії, що займалася укладанням загальноімперських 

законів. Від цієї комісії і був призначений комітет у Вільні, обов’язком якого була 

підготовка виправленого видання Литовського статуту. За рекомендацією 

попечителя Віленського навчального округу – А. Чарторийського, членом цього 

комітету у  1822 р. був призначений І. Данилович – знавець місцевого 

законодавства, з 1834 по 1839 рр. – викладач університету Св. Володимира у Києві, 

магістр права, ординарний професор кафедри поліцейського та кримінального 

законодавства, статський радник, уродженець Підляшського воєводства [312, с. 

154]. 

Приводом для нового видання статуту стало те, що видання російською мовою 

1811 р. було переповнене грубими помилками. На це звернув увагу керівник 

міністерства юстиції. Його підтримав і професор І. Данилович. Він зазначав, що 

перше видання Статуту в 1588 р. руською мовою та руським шрифтом є найбільш 

достовірне, тому що друкувалося під наглядом короля. Коли руська мова почала 

виходити із обігу і на її місце запроваджувалася польська мова, тоді у 1614 р. було 

здійснено переклад Статуту. Цей переклад був дуже достовірним, адже авторам 

прийшлося залишити значну частку руських термінів, що були не притаманні 

польській мові [312, с. 156]. 

Перебіг подій вказував на те, що імперська влада мала намір поступово 

пристосовуватися до тогочасних реалій приєднаних територій, а робота з адаптації 

місцевого законодавства, його доповнення та удосконалення свідчила про те, що 

найвище керівництво та імператора зокрема влаштовував той стан речей, що 



45 

 

сформувався в Південно-Західному краї і якихось кардинальних змін у планах 

передбачено не було.  

Після смерті імператора Олександра І у 1825 р. робота над кодифікацією 

місцевого законодавства продовжувалася. З 14 квітня 1830 р. І. Данилович 

продовжував роботу над створенням «Зводу провінційних законів губерній, що були 

приєднані від Польщі», тому що уряд виявив недостатність нового видання 

Литовського статуту з доповненнями. Головним завданням тепер було повне 

зібрання законодавчих актів, що відносилися до західних губерній Росії, подібно до 

Повного зібрання законів Російської імперії. Але праця збору польських та 

литовських законів була набагато складнішою ніж така ж робота на 

загальноімперському рівні. Звід місцевих прав західних губерній був складений та 

розглянутий Державною Радою, але волею долі він так і залишився лише проектом 

[312, с. 160–161]. 

З початком правління імператора Миколи І були окреслені нові ідеї щодо 

реформування судової галузі. В 1826 р. імператор запровадив ІІ відділення власної 

канцелярії, що мало на меті безпосередню його участь у справі реформування суду. 

Водночас своєю промовою в державній раді цар окреслив принципові завдання 

реформи судової системи Росії: «Замість написання нових законів, я велів зібрати та 

привести до ладу ті, які вже існують». Тобто ніякої мови про кардинальні 

перетворення на тому етапі не велося. Більше того, для Миколи І на першому місці 

завжди було питання кодифікації, тоді як реформі судочинства та судоустрою 

значної уваги він не приділяв [380, с. 271–272]. 

Між тим у Правобережній Україні відбулося Листопадове польське повстання 

1830–1831 рр. Його результатом стала кардинальна зміна державної політики 

стосовно приєднаних територій. Період лояльності та адаптації до польських реалій 

(законодавства, системи судоустрою та судочинства) змінився імперською реакцією. 

Царизм вступив у фазу ліквідації всього польського в краї. Місцями ця боротьба 

набирала відкритих форм, але здебільшого влада діяла обережно, поступово 

ліквідовувала стару систему, замінюючи її на нову – загальноімперську.  



46 

 

Після придушення повстання в 1831 р. новий імператор Микола І видав наказ, 

за яким на території Західних губерній набирало чинності «Учреждение для 

управления губерний».  Відповідно  до цього документу, всі адміністративні 

установи перейменовувалися на такі, що функціонували у «великоросійських» 

губерніях. Суди приводилися у відповідність до загальноросійських. Ті судові 

інститути, що були відсутні у російських губерніях – скасовувалися (міські 

(гродські), підкоморські) [221, с. 159–160]. 

В 1832 р. було видано наказ, за яким в судах на території Подільської і 

Волинської губерній вводилася виключно російська як мова діловодства [216, с. 

346]. У серпні 1832 р. судовим інстанціям на місцях було повідомлено про те, що 

рішення у слідчих та кримінальних справах у губерніях, які відійшли від Польщі, 

можуть базуватися на Литовському статуті та польських конституціях лише у тому 

випадку, коли російські закони виявляться недосконалими у вирішенні тієї чи іншої 

справи [314, с. 431]. 

Головну роль у всіх реакційних заходах кінця 30-х–початку 40-х рр. відіграв 

київський генерал-губернатор Д. Бібіков. Він повів наступ на судоустрій та 

законодавство краю. Своє бачення у справі скасування Литовського статуту Бібіков 

виклав у повідомленні в 1850 р. під час огляду генерал-губернаторства на честь 

дванадцятирічного перебування на посаді. Генерал-губернатор писав: «Литовський 

статут найбільше перешкоджав уряду досягти головної мети в губерніях Київській, 

Подільській та Волинській. Статут мав силу, ще коли при владі у Литві перебувала 

династія Гедиміновичів, потім він постійно зазнавав змін, доповнювався сеймовими 

конституціями, коли ж край було приєднано до Росії, то місцеве законодавство 

виявилося ні на що не здатним і само по собі припинилося. Поєднання Литовського 

статуту з законами імперії призвело тільки до тяганини, сутичок, плутало суддів і 

завдавало урядовцям неабиякого клопоту, тому що вони не могли точно 

розмежувати, які справи слід вирішувати за Статутом, а які на підставі загальних 

законів» [321, с. 291].   

Вже в 1839 р. правова аномалія з поєднанням законодавств (Литовського 

статуту та російських законів) визнавалася владою неприпустимою. Поряд із 
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скасуванням місцевого законодавства Д. Бібіков активно просував ідею заміни 

польської шляхти російським дворянством в судових органах.  

В грудні 1839 р. та квітні 1840 р. Д. Бібіков спочатку схилив Комітет західних 

губерній прийняти рішення про те, щоб стряпчими та секретарями повітових судів 

призначалися переважно вихідці з російських губерній. Далі черга дійшла й до 

посад суддів. Комітет зазначав, що генерал-губернаторам як виняток із загальних 

правил можуть призначатися, у випадку неблагонадійності, судді, обрані шляхтою. 

На засіданнях Комітету в квітні 1840 р. Д. Бібіков домігся рішення, відповідно до 

якого суддями в якості експерименту, починаючи з виборів 1841 р., повинні 

призначатися росіяни [314, с. 431]. 

Імперській владі довелося довго чекати результатів таких перетворень. Одним 

із росіян яскраво висвітлені ці зміни: «губернії заполонила хвиля чиновницького 

лайна і всякого роду зброду, в першу чергу відставних та помираючих з голоду 

військових, які, як шакали, вишукували здобич» [314, с. 431]. 

Це стало результатом наполегливості та непримиренності Д. Бібікова, який не 

бажав поєднувати місцеве законодавство із російським. Покликаючись на органічне 

несприйняття польських норм та порядків більшістю місцевого населення, йому 

вдалося схилити на свій бік царя Миколу І, розігравши карту захисту інтересів 

«російської та православної більшості» [347, с. 105]. 

Як наслідок, 25 червня 1840 р. імператором був підписаний довгоочікуваний 

указ «Про розповсюдження сили та дії Російських цивільних законів на всі західні, 

повернуті від Польщі області». Нормативний акт складався зі вступної частини та 

девʼяти параграфів. У вступній статті зазначалося, що загальноімперські закони 

точніше та краще охороняють безпеку та власність підданих. Через це визнано за 

доцільне поширити силу російських цивільних законів на західний край [321, с. 

304]. 

Дії уряду у справі ліквідації місцевих норм права знайшли свою оцінку у 

сучасників. Так, барон Б. Нольде – професор, дослідник питання про скасування 

Литовського статуту, переважно вивчав те, як ставили та вирішували відповідне 

завдання у центрі, в Петербурзі. Він зазначав: «Можна думати, що після видання 
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указу від 25 червня 1840 р. правна система зміниться на іншу. Але реальним своїм 

значенням, кількістю скасованих норм указ далеко не мав такої ваги, як це уявляли 

собі його автори. Він не переважав багатьох попередніх законів і, якщо виходити із 

його змісту, то торкався тільки поодиноких предметів». Б. Нольде вбачав в ньому 

велике значення тільки з політичного боку. Це був вияв того, що найвища в імперії 

влада ухвалила покласти край усім місцевим виняткам [372, с. 250–251]. 

З наведеного вище матеріалу можна підвести певні підсумки: скасування дії 

норм місцевого законодавства та заміни його на загальноросійське мало на меті 

політичну складову. Владі потрібно було відреагувати на події 1830–1831 рр. 

Визначну роль в цьому питанні відіграла місцева адміністрація на чолі з Бібіковим, 

в той час, як петербурзька бюрократія погоджувалась на паралельне застосування 

місцевих норм та загальноімперських. Однак Бібіков категорично виступив проти 

такого поєднання. Таким чином, місцева влада взяла гору над імперською, 

імператор пристав на думку генерал-губернатора. Ліквідація Литовського статуту 

насправді не могла вирішити багатьох проблем у судочинстві, те, що було написано 

на папері, на практиці дуже складно було виконати. Це розуміли й у центрі, тому 

відкидали форсований варіант зміни одного законодавства на інше. Адже на місцях 

продовжувала панувати місцева польська еліта (попри всі намагання генерал-

губернатора Бібікова замінити її на російське дворянство), суди повністю були їй 

підконтрольні, а тому різка зміна могла внести ще більший хаос в перебіг 

судочинства, ніж це було в попередні роки. Тому можна зробити припущення, що 

норми Литовського статуту продовжували діяти і на далі, адже значну частину 

цивільних справ неможливо було розглядати за допомогою російських законів 

(наприклад, справи чиншового землеволодіння), адже вони не містили відповідних 

норм, а тому на практиці не могли нічим зарадити позивачам. Також указ про 

скасування Литовського статуту регулював перехід лише до норм російського 

цивільного законодавства. Тим самим він залишав поза увагою кримінальне 

судочинство. Таким чином, після 1840 р. місцеві законодавчі норми могли діяти у 

поєднанні із новими аж до початку судових перетворень, пов’язаних із реформою 

1864 р. 
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На загальноімперському рівні питання судової реформи у період правління 

Миколи І гальмувалося насамперед міністром юстиції графом В. Паніним. Всі 

намагання ІІ відділення на чолі з Д. Блудовим пришвидшити судову реформу 

наражалися на супротив чиновництва. Тому і не дивно, що перші десять років 

царювання Миколи І жодного результату у сфері реформування судової галузі не 

дали [380, с. 281–282]. 

Ситуація докорінно змінилася після приходу до влади імператора 

Олександра ІІ. Якщо оцінювати весь період правління імператорів Миколи І та 

перші п’ять років царювання Олександра ІІ, то можна резюмувати, що перший від 

початку свого перебування при владі був не підготовлений до державної діяльності. 

Це виключало можливість прийняття плану кардинальних державних перетворень. 

Імператор так і не засвоїв аксіому, що реформа суду є наслідком основної реформи – 

державної. Водночас обмеження, що були накладені на вияв суспільної думки, 

позбавляла можливості залучення найкращих громадських та наукових сил для 

систематичного обговорення судової реформи [380, с. 299–300]. 

Не можна залишитися осторонь питання взаємовпливу селянської реформи 

1861 р. та судових перетворень. Прямий вплив реформи 19 лютого полягав у тому, 

що для багатомільйонного населення, «вчорашніх рабів», потрібна була зміна 

поміщицького суду на державний. Не пряма дія полягала у тому, що скасування 

кріпацтва підняло гуманні настрої у державі та спонукала тодішніх діячів до 

подальшої роботи [338, с. 23]. 

Справжніх мотивів різкої зацікавленості імператора ходом судової реформи в 

1861 р. розкрити складно, але мабуть у цій справі чи не найважливішу роль 

відіграло скасування кріпосного права. Проте сама по собі ця реформа нічого не 

давала. Вона знищувала найбільше зло, що тримало державу на межі повного 

розкладу, як матеріального, так і морального. Тому падіння кріпацтва давало 

імпульс йти вперед і наступним етапом ставали перетворення у судовій галузі [333, 

с. 55–56]. 

Саме після того як дворянство з провінції знайомилось із умовами звільнення 

селянства, в їх середовищі намітився поворот до права як засобу формування нової 
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громадянської ідентичності. Скасування кріпацтва підривало становище поміщиків 

та їх роль у самодержавному ладі. До звільнення селян вони тримали в своїх руках 

частину адміністративної влади, щодо кріпаків мали поліцейські та судові 

повноваження. Після скасування кріпацтва поміщики, які володіли  селянами, 

постали перед проблемою перетворення на громадян, що особисто відповідають за 

захист власних інтересів. Така перспектива змінила їх погляд на правосуддя. Якщо 

раніше вони зі зневагою ставилися до судових інститутів, які з їхньої точки зору 

знаходилися на самому дні справжньої ієрархії влади і нічого по суті не вирішували, 

то тепер у судових органах вони побачили засіб охорони своїх прав. Тому за таких 

умов дворянство чи не в першу чергу потребувало судових перетворень, тому що 

старі суди, з їхньою повільністю та неефективністю, постали джерелом справжнього 

лиха для поміщиків, а їх реформа – одним з головних завдань провідних 

дворянських публіцистів [386, с. 429–430]. 

Перед безпосереднім проведенням селянської реформи постала ще одна 

проблема фінансово-економічного характеру, що була нерозривно пов’язана з 

майбутніми судовими перетвореннями. Протягом 1859–1860 рр. спеціально 

запроваджена комісія по облаштуванню земських банків вивчала питання про нові 

джерела кредиту для землевласників. Її голова – статистик та економіст                       

В. Безобразов – встановив невідкладну потребу дворянства в позиках та вказав на 

значення дієвої судової влади для віднайдення джерел кредиту. Він також вказував, 

що потреба в кредиті буде збільшуватися після переходу поміщицьких господарств 

на вільнонайману працю, що ставало наслідком скасування кріпацтва. До того ж 

В. Безобразов доводив, що уряд недостатньо забезпечував недоторканість прав 

приватної власності та приватної промислової діяльності, а також не забезпечував 

регулювання ділових та фінансових взаємин капіталістів та боржників. Таким 

чином, питання поземельного кредиту зупинялося на проблемі судів як 

першочергової умови добробуту держави та народу. З цього випливало, що 

перетворення судової галузі потрібне було дворянству для нових умов вільних 

взаємин із селянством.  
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Реформатори з міністерства юстиції підхопили цю ідею, адже, як зазначалося, 

першочерговим завданням закону повинна була стати охорона кредитора тому, що 

його законні інтереси – це інтереси власності, а захист власності нероздільно 

пов’язувався  з внутрішньою безпекою та добробутом держави. Саме ця стратегія 

аргументації врешті решт вплинула на імператора. Це дозволило йому відкинути всі 

підозри щодо незалежного суду та схилитися до підтримки більш рішучої реформи 

судової системи [386, с. 433–434].    

Запропонована державною канцелярією у 1862 р. схема судоустрою ставала 

простішою: мирові суди – окружні суди – судові палати – касаційний суд. Відомство 

мирового судді визначалося певною дільницею, що складалася з однієї чи декількох 

волостей повіту. На такій дільниці до компетенції мирового суду належали цивільні 

та кримінальні справи. Відомство окружного суду визначалося певним округом, що 

складався з одного чи декількох повітів. Судова палата мала діяти в межах області, 

до якої входить одна чи декілька губерній. Касаційний суд запроваджувався один 

для всієї імперії або в Петербурзі, або в Москві. Окружні суди мали в штаті, крім 

членів, судових слідчих, що проводили слідство у кримінальних справах, також 

присяжних засідателів, прокурорів, присяжних повірених. Новими ставали посади 

судових приставів та нотаріусів. Судді всіх ланок могли бути звільнені лише за 

скоєні злочини або переступи. Всі ці особи не могли бути звільнені або переміщені 

на інше місце служби без власної волі [380, с. 322–323]. 

Судова реформа стала найбільш радикальною, новаторською та технічно 

успішною з усіх Великих реформ 60-х рр. ХІХ ст., а за історичним значенням її 

можна порівняти лише з відміною кріпацтва. Нова інституційна та процесуальна 

структура системи судочинства представляла собою повний розрив із попередньою 

правовою традицією. [324, с. 305–306].   

Отже, як свідчить указ від 20 листопада 1864 р., про запровадження судових 

установ та про судові статути, всі органи судової влади в Російській імперії 

утворювали своєрідну вертикаль та складалися з мирового суду, з’їзду мирових 

суддів, окружного суду, судових палат та сенату, як верховної касаційної інстанції 

[228, с. 180]. 
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Не можна оминути увагою ставлення суспільства та різноманітних друкованих 

видань до основних положень судової реформи. Так, громадськість сприйняла 

опубліковані проекти досить прохолодно. Це пояснювалося насамперед тим, що 

народ перестав сподіватися запровадження таких змін взагалі коли-небудь. Розмови 

велися навіть не про саму реформу, а переходили в значно ширшу площину, а саме – 

обумовлювали сукупність умов, в яких вона мала відбуватися [333, с. 77]. 

Російська імперія в 60-х рр. ХІХ ст. вступила в період ейфорії та захоплення. З 

усіх куточків лунали урочисті фрази про судові перетворення, народ свято вірив, що 

саме судова реформа є вінцем його благополуччя. Питання запровадження основних 

положень до окремих місцевостей імперії займало теж чільне місце. Тоді ще ніхто 

не думав про те, що реформа обмежиться лише Санкт-Петербурзьким та 

Московським округами, а тому положення примірялися й до окраїн. Не стали 

винятком й території Південно-Західного краю [333, с. 85].  

Із затвердженням судових статутів головне завдання судової реформи було 

виконане. Залишилося лише питання втілення в життя судових перетворень. 

Незважаючи на другорядність цієї справи, вона зайняла значно більше часу, ніж 

передбачалося, особливо зважаючи на те, що самі статути були розроблені і 

прийняті за два з половиною роки. При обговоренні порядку запровадження 

реформи утворилося два табори. Перший на чолі з головою державної ради князем 

Гагаріним виступав за одночасне запровадження на території всієї імперії, але з 

поступовим збільшенням складу судів. Інший табір на чолі з міністром юстиції 

Замятіним підтримував ідею впровадження, в якості експерименту, лише в одному 

чи в двох округах, але в повному обсязі [338, с. 43–44]. 

Таким чином, процес реформування судової системи можна визначити як 

боротьбу за прогресивні перетворення в середині Російської імперії. Шлях до мети 

виявився надзвичайно складним, робота всю першу половину ХІХ ст. то 

спалахувала, то згасала.  

У Правобережній Україні був запропонований свій шлях судових перетворень. 

У зв’язку з тим, що регіон довгий час був у складі Речі Посполитої, тут 

функціонувала відмінна від російської судова система. Тому на початку ХІХ ст., за 
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допомогою спеціально створеного особливого комітету, робилися спроби 

кодифікації місцевих законів та підготовка до перевидання Литовського статуту. 

Вибух Листопадового повстання 1830–1831 рр. поставив крапку у намаганні 

кодифікувати місцеве право на Правобережжі. Політика лояльності змінилась 

реакцією. В результаті в регіоні було впроваджено «Учреждение для управления 

губерний», мовою діловодства в судах ставала виключно російська. Апогеєм 

реакційної політики влади стало скасування Литовського статуту та 

розповсюдження у Правобережній Україні дії загальноросійського права.  

На загальноімперському рівні процес судового реформування затьмарювався 

передовсім постійним спротивом в середовищі російської еліти. Лише натиск 

реформаторів та воля імператора Олександра ІІ дали поштовх до втілення всіх 

задумів в життя. Головним лейтмотивом судової реформи став повний розрив із 

попередньою правовою традицією. Російська імперія отримала можливість вступити 

в нову епоху – незалежних, гласних судів, де пріоритет надавався закону і праву. 

Але вже з перших днів після опублікування змін стало зрозумілим, що легкого 

запровадження на практиці годі і очікувати. Суспільство і чиновництво з 

обережністю поставилося не так до самих постулатів реформи, як до можливості (чи 

неможливості) їхньої реалізації в умовах тогочасної дійсності. 

 

 

2.2. Підготовка, умови, специфіка запровадження судової реформи в 

Правобережжі 

 

 

Активність імперського центру у першій половині 60-х рр. ХІХ ст. в частині 

запровадження судової реформи отримала свій резонанс і у Правобережній Україні. 

Місцевою адміністрацією було поставлене питання, про можливість 

розповсюдження судових статутів 1864 р. на Правобережжі. Регіональні події, а 

саме Січневе польське повстання 1863–1864 рр., що збіглося в часі із 
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запровадженням судової реформи у Російській імперії, поставили під сумнів 

проведення перетворень у Південно-Західному краї.  

Активна переписка, що розпочалась на початку 1867 р., між міністром юстиції 

К. Паленом та Київським, Подільським та Волинським генерал-губернатором 

О. Безаком, ілюструвала, сумніви міністра стосовно введення в повному обсязі 

судової реформи. В першу чергу він наголошував на вилученнях у кримінальному 

судочинстві, зокрема в частині суду з присяжними засідателями [6, арк. 3 зв.]. 

 Позиція центру була пов’язана з низкою факторів. В першу чергу ситуація 

змінилася в столиці. В  квітні 1867 р. відійшов від справ (був звільнений з посади 

міністра юстиції) Д. Замятін. На його місце через півроку був призначений 

консервативно налаштований граф К. Пален. Хоча він і не був противником 

незалежності суду, але намагався попередити його зазіхання на статус, що 

перевищував його місце в російській державній системі. Головною метою К. Палена 

в перші роки міністерської діяльності було перетворення інститутів переслідування 

в ефективну зброю уряду [386, с. 465–466].  

За таких умов сподіватися на повне дотримання всіх переваг нового суду на 

окраїнах було не варто. Тобто по суті судова реформа така, якою її бачили 

реформатори та укладачі судових статутів, запроваджена була в повному обсязі 

виключно в зазначених вище округах. Майбутнє судове реформування у всій імперії 

відбувалося зі значними вилученнями зі статутів 1864 р. Не оминула така доля й 

Південно-Західний край. До того на Правобережжі долучалась ще й проблеми 

внутрішнього характеру, як то польська чи єврейська, які нівелювали можливість 

опори на місцеве суспільство. Тому повільність запровадження судової реформи 

пов’язана з  комплексом проблем як внутрішнього, так і загальноімперського 

характеру. Імперія опинилася в ситуації, коли поряд з реформою суду відбувалися 

контрреформи. В таких саме умовах і розвивалася дискусія з приводу судової 

реформи в Південно-Західному краї. 

Цей після реформений період можна охарактеризувати як час, коли владою 

опанував страх втратити контроль над державою і всьому виною був незалежний 

суд. Адже у спеціалізованих повноваженнях нового суду почали простежуватись 
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елементи юридичного тлумачення права, а це, в свою чергу, могло призвести до 

тлумачення в сфері законодавства і, як наслідок судова влада, могла стати подібною 

до законодавчої. Саме ця небезпека свого часу диктувала Катерині ІІ, Олександру І 

та Миколі І ставитися до судової влади з особливою обережністю [386, с. 456]. 

   У Правобережній Україні керівники губерній ще не відчували таких 

проблем та не бачили значної небезпеки у судових статутах 1864 р. як у центрі. 

Південно-Західний край перебував у передчутті запровадження реформи. 

Губернатори Правобережної України на прохання генерал-губернатора на весні 

1867 р. почали доправляти свої думки та пропозиції до Києва стосовно майбутнього 

запровадження реформи. Найперше вони стосувалися розміщення окружних судів у 

містах краю. Крім керівників губерній, в переписку вступали і представники різних 

станів. Так, у проханні всіх станів міста Острога наводився перелік причин (що 

корінням сягали ще в часи Костянтина Острозького), за якими саме в їхньому місті 

мав бути відкритий окружний суд [6, арк. 10–11]. 

Волинський губернатор, у свою чергу, переконував в тому, що у підвідомчій 

йому губернії має місце відкриття не двох, а трьох окружних судів. На ці потреби 

єврейська громада міста Острога зголосилась виділити 40 тис. рублів [6, арк. 13–14]. 

Мешканці міста Дубно у своєму проханні наполягали на розміщенні окружного суду 

і в їхньому місті. В цій події вони бачили єдину можливість відродження міста [6, 

арк. 74–75]. 

Тобто можна стверджувати, що реальні проблеми краю відходили на другий 

план. Населення Правобережжя вірило у швидке розповсюдження судової реформи 

на їх територію. У таких умовах здавалося, що не існувало жодних негараздів ні з 

поляками, ні з євреями, хоча ще не так давно відгриміло чергове польське 

повстання. 

Першими про проблеми Південно-Західного краю, як не дивно, заговорили 

чиновники суду. В записці на ім’я генерал-губернатора від губернського прокурора 

Колбаєва – людини, яка мала три роки кримінальної практики саме на 

Правобережжі, висловлювалася особлива думка стосовно євреїв та їх участі у 

кримінальних справах. В своїй записці прокурор вказував на те, що євреї більше ніж 
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християни порушують норми законів (35 % від усього населення краю). Таким 

чином автор підводив до того, що статути 1864 р. по суті визначали лише загальні 

для всієї імперії правила запровадження нового судочинства та судоустрою без 

винятків та доповнень для віддалених місцевостей (зокрема й Правобережної 

України). Найімовірніше це зроблено для того, щоб доповнювати їх вже на місцях 

[6, арк. 80]. 

Далі Колбаєв у своїй записці висловлював думку, що, в першу чергу, слід 

робити винятки саме у сфері запровадження суду з присяжними засідателями, 

натякаючи таким чином на обмеженні євреїв брати участь у цих судах, «приймаючи 

до уваги місцеві обставини, визначити, чи не потрібно в частині охорони правосуддя 

доповнень, що будуть стосуватися осіб, які обиратимуться до складу присяжних 

засідателів» [6, арк. 81 зв.]. 

З критикою місцевих проблем на початку дискусії по впровадженню судової 

реформи виступила і місцева преса. Так, на сторінках газети «Киевлянин» виходили 

в рік по декілька статей, присвячених судовій реформі. Однією з перших, 

надрукованих в грудні 1864 р., стала стаття «Петербурзьких відомостей», 

присвячена значенню судових статутів, у першу чергу, для селянства. Але вже з 

1865 р. газета почала висвітлювати власні думки з приводу можливих судових 

перетворень в Південно-Західному краї, а також вказувала на ті проблеми, з якими 

могла зіткнулася влада, запроваджуючи судові статути 1864 р. 

У першій статті місцевих авторів піднімалася проблема запровадження 

адвокатури, яка була порівняно новою для Російської імперії, але не для 

Правобережжя, тому на сторінках газети зазначалися ті небезпеки, які спричинило 

впровадження цього інституту, особливо у Південно-Західному краї. В статті 

«Справжні адвокати по відношенню до судової реформи» автор (адвокат 

Морачевський) закликав уважніше ставитися до місцевих адвокатів та докласти всіх 

зусиль, щоб не допустити їх до нового інституту, що запроваджувався судовою 

реформою – присяжних повірених. Морачевський зазначав: «Проблема адвокатів 

сягала корінням ще в часи панування Польщі і крилася в польському судочинстві, 

яке було гласним, але без присяжних, суди були відкритими, в яких позивачі 
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надавали пояснення самі або за допомогою адвокатів. Це створило особливий стан 

адвокатів, яких називали патронами або меценатами. Патрон був адвокатом або 

захисником перед судом. Такі адвокати існують і зараз, як зло, що залишилося з 

минулих часів, зло, яке при застосуванні в закритій системі судочинства, стало 

причиною посилення хабарництва» [283, с. 395]. 

Тому в ситуації, що склалася, зауважував Морачевський, а саме із 

розповсюдженням судової реформи, адвокати перейдуть до нелегальної роботи. До 

того ж автор статті висловлював занепокоєння з приводу того, що місцеві адвокати 

все одно будуть користуватися популярністю та будуть мати реноме практичної 

людини, і, незважаючи на реформу, до них буде потрапляти більше справ, а нові та 

освічені повірені будуть змушені шукати в них заступництва. Таким чином, всі 

переваги судових перетворень в цій частині будуть нівельовані [283, с. 396]. 

Автор іншої статті, вже 1866 р., також несхвально відносився до адвокатської 

діяльності на руїнах Польщі, яка стала породженням польського законодавства, що 

було «мотлохом з положень, що суперечать одне одному». Тому до таких адвокатів 

нині не звернеться жодний шляхтич [292, с. 117]. 

Також, зазначав автор, місцеві адвокати з нетерпінням чекали запровадження 

гласного судочинства, щоб таким чином продовжувати свою роботу вже під 

виглядом присяжних повірених [292, с. 118]. 

Весь негатив, що містився в статтях про адвокатів, не можна сприймати 

однозначно. Як би там не склалися обставини, але ця когорта людей чи чесно, чи не 

чесно виступала на захист місцевих мешканців Правобережжя. Зрозумілим є той 

факт, що ці люди не мали ніякої юридичної освіти і дуже часто не знали законів, але 

маючи зв’язки у всіх установах, включаючи й суди, шляхом підкупу вирішували 

справи своїх замовників. Вони ставали своєрідним містком між замовником та 

адміністративною чи судовою установою. Це особливо проявилося за умов, що 

склалися у Правобережній Україні після її приєднання до Російської імперії, коли 

більшість позивачів не знали не лише законів та своїх прав, але й російської мови, 

щоб хоча б якось себе захищати. Тому в таких умовах адвокати ставали чи не 

єдиною інстанцією у захисті прав позивачів, хоча і в не дуже законний спосіб. 
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Полеміка щодо запровадження судової реформи у Правобережній Україні 

продовжувалася в цей час і на найвищому рівні. У переписку між собою вступали 

міністр юстиції, генерал-губернатор та губернатори Південно-Західного краю, 

висловлюючи свої думки з цього приводу.  

У 1867 р. міністерство юстиції висловлювало припущення щодо 

запровадження мирових судів у Західному краї. Тобто уряд відмовлявся від 

одночасного запровадження всіх інститутів, що передбачалися судовими статутами 

1864 р. Хоча міністр юстиції позитивно ставився до розповсюдження судової 

реформи на значно більшу територію ніж та, на якій вона вже діяла. Мотивував він 

це тим, що мова ішла про губернії, які за кількістю населення, промисловим 

потенціалом та торгівельним значенням найбільше потребували реформування. До 

переліку таких місцевостей потрапляв Київ [6, арк. 34 зв.]. Проблем для таких змін 

на більшості території імперії не було, але, на території Правобережжя, дещо 

сповільнилися темпи реформування. 

Міністр юстиції граф К. Пален у листах, адресованих генерал-губернатору 

Південно-Західного краю О. Безаку, пропонував, що перш ніж перейти до розгляду 

питання про розміщення окружних судів у кожній губернії, потрібно висловити 

міркування на предмет труднощів, що можуть виникнути при запровадженні у 

деяких місцевостях судових статутів у повному обсязі. Тут на поверхню спливла чи 

не найсуттєвіша проблема затримки судової реформи – це відсутність земських 

установ, які відігравали провідну роль у формуванні мирового суду. Тому, реагуючи 

на таку ситуацію, міністр у своєму листі зазначав, що відсутність у губерніях 

Південно-Західного краю земських установ не може не перешкоджати 

запровадженню в них мирових судів на основі судових статутів 1864 р. Тому до 

західних губерній (Правобережжя), внаслідок політичних умов, в яких вони 

опинилися, потрібно застосувати деякі винятки щодо облаштування та діяльності як 

загальних, так і мирових судів [6, арк. 37–37 зв.]. Далі у листі міністра юстиції 

зазначалося, що якщо всі запропоновані ним умови будуть дотримані, то він не 

бачить перешкод до проведення реформи навіть за відсутності земських установ [6, 

арк. 38]. 
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В цьому ж листі міністр викладав основні засади, на яких буде проводитися 

реформування. Головні винятки, як вважав К. Пален, для Південно-Західного краю 

мають бути у двох аспектах: по-перше, порядку заміщення посад мирових суддів, 

по-друге, порядку розгляду губернаторами списків присяжних засідателів. Такі 

умови були продиктовані політичним становищем краю, де виборне начало при 

заміщенні посад мирових суддів не могло мати місце і повинно бути змінене на 

призначення урядом. До того ж розмір жалування мав бути високим (2500 руб.), 

тому що на ці посади важко буде знайти людей благонадійних. В частині, що 

стосувалася суду з присяжними засідателями, міністр пропонував наділити 

губернаторів більшими правами щодо виключення осіб (неблагонадійних) зі списків 

присяжних, а також те, що рішення присяжних, на перший час, не мали підлягати 

оскарженню. Для правильної роботи місцеві губернатори повинні бути забезпечені з 

боку міністерства внутрішніх справ та генерал-губернатора особливими 

інструкціями. Відсутність земських установ мали б компенсувати утворені 

тимчасові комісії, які б разом з губернаторами та прокурорами займалися б 

складанням списків присяжних засідателів. Останніх міністр юстиції пропонував 

залучати із місцевих мирових посередників та інших благонадійних чиновників   [6, 

арк. 43–43 зв.]. 

Отже, своїм рескриптом міністр юстиції визначив приблизний сценарій 

впровадження судової реформи у Правобережній Україні, а також окреслив коло 

небезпек, з якими зустрінеться влада, та змалював шляхи подолання цих труднощів. 

Із цього часу почалася активна переписка на предмет запровадження змін. Але зміни 

ці, у першу чергу, стосувалися лише запровадження мирового суду. Питання 

повного реформування судової галузі відкладалося.  

Переходячи до висвітлення перипетій запровадження мирових судів у 

Правобережній Україні, слід звернути увагу на реформу місцевого самоврядування, 

а саме – запровадження земств, яка тісно, як виявлялося, пов’язана з судовим 

реформуванням. Відмова влади від проведення земської реформи на Правобережжі 

пояснювалася хитким становищем самодержавства у регіоні. Це пояснювалося 
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значною кількістю польських землевласників у краї. Як наслідок, влада не мала 

належної опори серед найвищих прошарків суспільства.        

Дискусія навколо реформування місцевого самоврядування у колах 

російського чиновництва відбувалася паралельно із полемікою щодо судової 

реформи. Новий генерал-губернатор О. Дондуков-Корсаков, що в 1869 р. замінив на 

цій посаді О. Безака, надіслав Міністру внутрішніх справ доповідь з пропозиціями 

щодо введення земської реформи в краї. В ній генерал-губернатор пропонував 

спочатку провести реформу лише в Київській губернії [3 арк. 1]. Свої пропозиції він 

аргументував тим, що польські великі землевласники втратили інтерес до бунту у 

зв’язку зі збитками, яких зазнали їх власні господарства, тому переорієнтували свою 

увагу з питань політики на питання господарства. За переконанням О. Дондукова-

Корсакова, заможні польські землевласники в земських зібраннях могли 

відстоювати лише господарські інтереси. Але, з іншого боку, в краї залишилося 

багато безземельної шляхти, яка, на думку генерал-губернатора, лише під час смут 

могла розраховувати на покращення свого становища. Саме ця категорія вважалася 

найбільш небезпечною, тому наголошувалось на необхідності їх відсторонення від 

участі в земських зібраннях [3, арк. 2]. 

Оптимізм місцевої влади йшов у розріз з думками в столиці. Їх влучно 

змалював у своєму щоденнику тодішній міністр внутрішніх справ граф П. Валуєв, 

він стверджував: «Ми такі слабкі (влада, самодержавство), так мало що вміємо, що 

не сподіваємося на центральну владу та не віримо у власні сили в Західному краї. 

Якби поляки знали, як ми їх боїмося! Якби Європа знала, що ми непідвладні страху 

лише на словах, а насправді є малодушними» [266, с. 33]. Ці слова були сказані 

П. Валуєвим за кілька років до початку дискусії з приводу земської реформи в краї, 

але вони дуже влучно характеризували настрої влади до Правобережжя.  

Страх – ось чим керувалися чиновники в Петербурзі, коли напрацьовували 

модель своєї політики в Південно-Західному краї. Він не полишав самодержавство 

всі роки перебування Правобережної України в складі Російської імперії і посилився 

після Січневого польського повстання 1863–1864 р. Небезпека посилювалась й через 

те, що імперія вступила на шлях реформ, тому владі слід було виробити нову 
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політику щодо окраїн, придумати такий механізм, щоб з одного боку проводити 

реформи, але з іншого унебезпечити себе від проявів сепаратизму на приєднаних 

територіях, зокрема і на Правобережжі. 

Таким чином, відсутність реформ у сфері місцевого самоврядування на 

Правобережжі не давала можливості запровадити судові статути 1864 р. в повному 

обсязі, а отже й говорити про досягнення судовою реформою головних її принципів 

– виборності та відокремлення судової влади від адміністративної, неможливо. 

Основною причиною такого ставлення імперської влади до південно-західного 

регіону були, в першу чергу, Листопадове польське повстання 1830–1831 рр. та 

Січневе польське повстання 1863–1864 рр., а також страх імперської влади, який 

посіяли повстання та мовчазне визнання свого безсилля у питанні вирішення 

польської проблеми «мирним шляхом». Головним гальмівним чинником 

реформування регіону лишався помітний відсоток польської шляхти, яка, на тверде 

переконання представників російської влади, не могла бути  її надійним союзником.  

Паралельно із намаганнями місцевої влади провести земську реформу на 

Правобережжі продовжувалася дискусія навколо судових перетворень. Позитивною 

зміною кінця 60-х рр. ХІХ ст. в Південно-Західному краї стало призначення нового 

генерал-губернатора. Як вже зазначалося, після смерті консерватора та ненависника 

поляків О. Безака на його місце заступив ліберально налаштований О. Дондуков-

Корсаков. Саме з його ім’ям пов’язаний початок судового реформування в краї. 

Резонанс у суспільстві з приводу  запровадження судової реформи підігрівала 

і місцева преса. На сторінках «Киевлянина» продовжувалась полеміка щодо 

запровадження судових статутів на Правобережжі, якого вигляду вони мають 

набути та які пункти потрібно з них вилучити. Тут також піднімалась проблема 

відсутності земської реформи. Але ті зміни, що пропонувалися щодо мирового суду 

та судів з присяжними засідателями, називалися такими, що не шкодять характеру 

самих установ і можуть бути прийнятними для Правобережної України. 

Зміни мали б стосуватися виключно принципу обрання мирових суддів, тому 

що політичний та соціальний стан місцевої громади був не таким, щоб більша 

залежність судді від адміністрації, ніж від виборців, могла принести особливо 
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значну шкоду. До того ж не останню увагу в газетній статті приділялося суспільній 

думці та публіцистам, які стояли на позиціях невиборного начала по відношенню до 

особового складу мирових судів у всій Російській імперії [286, с. 547]. 

Питання «Бути чи не бути?» новим судам в Південно-Західному краї 

повсюдно обговорювалося у суспільстві. Наприкінці жовтня 1866 р. в газеті 

«Киевлянин» була вміщена стаття відомого київського правника та реакціонера 

М. Ренненкампфа, що висвітлювала питання реформування судів. Стаття являла 

собою відповідь спеціаліста на заклики місцевих чиновників суду з приводу потреби 

судової реформи на Правобережжі.  

Імпульсом для такої полеміки стало припущення київського губернського 

прокурора Б. Міллера, надіслане міністру юстиції із приводу запровадження 

судових статутів 1864 р. в Київській губернії. Автор схилявся до того, що реформа 

Південно-Західному краю дуже потрібна. Це пояснювалося тим, що стара система 

судів себе повністю вичерпала, а населення краю схильне до правопорушень і до 

того ж має вміння обходити закони. Таке твердження робилося із огляду на минуле 

краю, а також і на те, що польська шляхта в силу своєї освіченості завжди могла 

захистити себе в суді. До того ж Б. Міллер бачив подібність нових судових статутів 

з Литовським [10, арк. 21]. 

Місцеві російські чиновники пропонували заборонити полякам займати 

посади в пореформеному суді, не дати їм можливості бути присяжними 

засідателями чи адвокатами. Хоча з вуст інших лунали пропозиції дозволити їм 

обиратися присяжними засідателями, оскільки їх частка в двохмільйонному 

населенні краю складала лише 1/30 і це жодним чином не могло впливати  на 

отримання поляками міцних позицій в нових судах [10, арк. 22]. 

Головним лейтмотивом звернення було те, що новий суд був заснований на 

виборності та земствах. Суду надавалося право обирати суддів та присяжних 

засідателів, засновувати корпорації присяжних повірених. Відповідно автор ставив 

питання про можливість такого суду за теперішнього становища краю, що не мав 

основи – земств. Пропоновані зміни, на кшталт призначення предводителів 

дворянства та мирових посередників мировими суддями, знищили б довіру до них, 
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призначення чиновників суду урядом не змінило б звичного стану речей і реформа 

залишилася б на папері [10, арк. 23 зв.].  

У відповідь на такі заклики М. Ренненкампф зазначав, що тільки судова 

реформа здатна швидко забезпечити права особи, майна, торгового та промислового 

обороту. Що ж до заклику стосовно залучення російського елементу до судових 

органів краю, то тут автор із долею скептицизму говорив: «Невже можна думати, що 

до нас прийдуть мешканці внутрішніх губерній Росії, які в значній мірі 

користуються благами нових судів, та стануть купувати маєтки, засновувати 

фабрики, якщо не будуть впевнені у забезпеченні свої цивільних прав». [269, с. 498].   

Окрім Б. Міллера, свої думки з приводу судових перетворень пропонували й 

інші чиновники. Зокрема заступник голови Київської палати цивільного суду 

Я. Рашет у своєму зверненні зазначав, що «поляків в жодному разі не можна 

допустити до заміщення посад присяжних засідателів та адвокатів, якщо їх і 

незначна (!) частина по відношенню до росіян, все одно вони належать до найбільш 

розвинутої частини населення як міського, так і сільського, та і останні події 

показали, який вплив має невелика кількість людей на маси. З цього можна зробити 

висновок, що такий же вплив вони будуть мати, якщо стануть адвокатами чи 

присяжними засідателями і в їх руках буде доля багатьох людей». Далі автор 

продовжував: «Якщо полякам заборонити заміщати посади присяжних засідателів та 

адвокатів, то іншим категоріям громадян, що потраплять до списків засідателів, 

доведеться з подвійною енергією виконувати покладені на них обов’язки, а оскільки 

служба присяжним засідателем є неоплачуваною, то люди почнуть втрачати дохід 

від основного місця занять» [10,  арк. 23 зв.]. 

Наступна теза доповіді заступника голови Київської палати цивільного суду 

суперечить сказаному вище: «Відібрати у поляків право бути присяжними 

повіреними на даному етапі неможливе, оскільки всі особи, що займаються 

адвокатською практикою і на яких можна покластися – поляки, тому якщо їх 

усунути, то гостро буде відчуватися брак православних повірених та й в губерніях 

останні будуть користуватися попитом, адже поміщики-поляки всі свої цивільні 
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справи ведуть через адвокатів-поляків. Із всього сказаного вище можна підсумувати, 

що введення судових статутів 1864 р. в краї неможливе» [10, арк. 24]. 

Такий хід думок очільників суду наводив на думку, що перспектива 

запровадження судової реформи в Південно-Західному краї викликала певну істерію 

у місцевих чиновників. З одного боку поляки краю вважалися суцільним злом для 

населення краю, але з іншого його майбутнє існування без польського елементу 

було неможливе. 

В свою чергу, на сторінках «Киевлянина» вже відомий правник 

М. Ренненкампф вступив в полеміку з Я. Рашетом з приводу його думок щодо 

судової реформи в краї. М. Ренненкампф закидав Я. Рашету те, що він «намагається 

виставити поляків як засіб для відхилення реформи, оскільки кожному, хто живе в 

краї відомо, що місцевому керівництву поставлено за необхідне замінювати 

польський елемент російським». До того ж останній вважав, що «незначні зміни 

спотворять реформу, яку слід запроваджувати без всіляких винятків. Така 

запальність Я. Рашета ні до чого не призведе, адже він сам прекрасно розуміє, що 

уряд ніколи не наважиться на введення судової реформи в повному обсязі» [270, с. 

530]. 

Подібна полеміка яскраво ілюструє настрої чиновництва та інтелігенції з 

приводу введення судових статутів на Правобережжі. З одного боку, у суспільстві 

панувала ідея потрібності реформування. Але, з іншого боку, страх перед поляками 

в столиці передавався на місця, не давав можливості проведення радикальних змін, 

тому звідси і результат. І тому, коли заходить мова про звинувачення Петербурга у 

всіх бідах України, то слід насамперед брати до уваги настрої місцевої публіки, її 

ставлення до змін, зокрема й до реформи суду. 

 Зазначені аргументи центральної та місцевої влади разом із думкою місцевого 

чиновництва призвели до того, що Державною Радою було затверджене остаточне 

рішення з приводу судової реформи на Правобережжі. Реформа мала бути, але із 

значними вилученнями. Обмежувалась вона виключно мировим судом, який мав 

стати не виборним, як це передбачалося судовими статутами 1864 р., а 

призначувався вищою владою. 
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Неможливо у цьому контексті оминути увагою такий немало важливий бік 

судової реформи – фінансовий та проблему зволікання у прийнятті рішень, 

пов’язаних з реформуванням. Із остаточним прийняттям рішення про запровадження 

судової реформи не в повному обсязі (тільки мировий суд) міністр юстиції, для 

прискорення справи, надіслав генерал-губернатору Південно-Західного краю свої 

міркування, за якими той мав би налагодити роботу своїх підлеглих в частині 

прискорення реформи.  У зв’язку з заявою міністра К. Палена про те, що всі 

підготовчі заходи, які стосувалися виборів суддів в краї, проводитися не будуть, то 

основні зусилля планувалося спрямувати на визначення числа мирових суддів та 

межі кордонів мирових дільниць. Пропонувалося це завдання покласти на повітові 

комісії та на тимчасовий губернський комітет. Така робота значно прискорила 

введення мирових установ, а також мала б визначити розмір утримання мирових 

суддів [6, арк. 127 зв.–128 зв.]. До того ж міністр просив генерал-губернатора в 

найкоротші строки повідомити про результати роботи по створенню повітових 

комісій та тимчасових губернських комітетів, розміри утримання мирових суддів, а 

також визначити джерела прибутків, з яких могли надходити необхідні кошти [6, 

арк. 129 зв.–130]. 

З огляду на проблеми майбутньої тяганини в царині цього питання варто 

зазначити, що вище згаданий лист міністра юстиції графа К. Палена був 

відправлений 16 липня 1868 р. У Київ лист прибув 29 липня 1868 р. Повідомлення в 

губернії Південно-Західного краю було розіслано 3 серпня 1868 р. До нього були 

додані міркування генерал-губернатора О. Безака, який пропонував одну зі статей 

виплати коштів мировим суддям виділити із скорочення утримання мирових 

установ у селянських справах [6, арк. 132]. 

5 жовтня 1868 р. керівник краю звернувся до київського губернатора із 

зверненням, що до цього часу так і не отримав необхідні йому відомості. Через 20 

днів подібний запит був повторений [6, арк. 135–135 зв.]. 29 жовтня 1868 р. 

київський губернатор у своїй відповіді зазначав про поділ міст та повітів Київської 

губернії на мирові дільниці Потрібні відомості не надані повітовими комісіями: 

Київською, Бердичівською, Уманською, Васильківською [6, арк. 137]. У повторному 
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листі від 13 листопада 1868 р. губернатор повідомив, що ще не надали даних 

Київська та Бердичівська комісії [6, арк. 139]. У листі від 1 лютого 1869 р. міністр 

юстиції подав прохання про прискорення повідомлення на предмет запровадження 

мирових інститутів в Південно-Західному краї [6, арк. 141]. 

Зазначені факти свідчать про те, що протягом 6 місяців губернатори та їх 

підлеглі не могли дійти певного консенсусу в технічних питаннях запровадження 

судових перетворень. Разом з тим можна виокремлювати як причину такої тяганини 

– перебування при владі в Західному краї генерал-губернатора О. Безака – людини, 

яка всілякими засобами намагалась гальмувати реформи. Але з іншого боку позиція 

губернського керівництва є недостатньо зрозумілою. Можливим припущенням 

такого ставлення до реформування на місцях є неготовність до перетворень, а отже 

й неможливість проведення реформи.  

Керівники губерній запоруку успіху судової реформи вбачали у збільшенні 

кількості судових працівників, а також у зростанні їхнього жалування з огляду на 

складність життя у краї. Так, волинський губернатор взагалі ставив під сумнів 

потрібність судових змін в краї в такому вигляді, який пропонувався з центру. 

Останній зазначав, що реформуватися мала б найнижча ланка судової системи, 

тобто запровадження мирового інституту, решта ж залишались у незмінному 

вигляді, що не могло б позитивно відобразитися на судовій галузі краю.  

З огляду на це губернатор зазначав, що «підпорядкування мирових суддів 

нинішнім палатам кримінального та цивільного суду знищить весь характер 

мирового інституту, тому що судді, за таких обставин, можуть втратити будь-яку 

довіру публіки. Мировий суддя – влада одноособова, тому звідси маємо швидкість у 

вирішенні справ. Підпорядкування мирових суддів з’єднаній палаті, де переважно 

переважає бюрократичний погляд з себелюбством, а також піднесення свого «Я» 

вище державних інтересів, такий стан речей буде паралізувати дії мирових суддів, 

тим більше, що при колишньому порядку діловодства небезпек було менше, тому 

що прокурорський нагляд зберігав характер охоронця правосуддя, а при 

перетворенні цей нагляд повинен підтримувати обвинувачення і, отже, ставати 

стороною, що бере участь у справі. Таким чином, за відсутності правильно 



67 

 

організованого захисту та упередженості суддів, рішення справи залежатиме від 

сваволі останніх, а особливо від голови суду та за бажанням секретарів. З огляду на 

це необхідно було б утворити в Західному краї мирові з’їзди, в іншому випадку 

залишити старий порядок, щоб не впустити нового суду, допустивши можливість 

повторення в ньому тих зловживань, які викликають нині справедливе обурення в 

народі» [6, арк. 98–99]. 

До того ж волинський губернатор бачив ще низку проблем, які б гальмували 

розповсюдження судової реформи в краї. Значна частина їх вже нам відома, але 

можна зазначити найбільш колоритні епітети, застосовані губернатором для 

характеристики населення краю. Губернатор зазначав, що «якщо прийняти до уваги 

різноплемінність народонаселення краю, особливо єврейського, ворожу 

налаштованість польського елементу, що має свої корені переважно в релігійному 

почутті папства і його вчителів, розтягнутість кордону губернії по всьому майже 

Австрійському, де проходить постійна контрабанда, таємний перехід кордону, 

приховування дезертирів,  втікачів і волоцюг, перевезення і поширення фальшивої 

монети і переказ кредитних квитків тощо, то не можна не дійти до переконання, що 

склад з’єднаної палати і особливо прокурорського нагляду має бути досить великий, 

інакше справа правосуддя не тільки не покращиться, але може і погіршитися» [6, 

арк. 100]. 

Таким чином, керівник однієї з губерній давав чітко зрозуміти центральній 

владі, що запорукою успіху судової реформи могло стати або повне її 

запровадження, або відсутність зовсім, а також значні фінансові вливання в судову 

галузь, як єдина можливість покращення криміногенної ситуації в Південно-

Західному краї і, зокрема, у Волинській губернії. 

На відміну від інших губернаторів краю волинський надав керівництву 

пропозиції щодо фінансового забезпечення новостворюваних мирових судів. Так, 

було запропоновано призначити жалування мировим суддям в розмірі 3000 рублів, 

обґрунтовуючи цю цифру дороговизною життя у краї. В іншому випадку уряд міг 

зіткнутися із проблемами пошуку на ці місця людей, що повністю відповідали б 

займаним посадам. Проблема пошуку джерел фінансування була покладена на 
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Волинське особливе в земських повинностях присутствіє (?) [6, арк. 156]. До речі, 

всі потрібні відомості, затребувані генерал-губернатором влітку 1868 р., волинський 

губернатор надав в повному обсязі ще 19 грудня 1868 р. – першим з усіх керівників 

краю.  

В той час, коли керівники інших губерній Південно-Західного краю ще не 

надали відомостей про поділ повітів на дільниці, волинський губернатор надіслав 

новопризначеному генерал-губернатору О. Дондукову-Корсакову довідку 

Волинського особливого в земських повинностях присутствія. В ній зазначалося, що 

за діючим розкладом земських повинностей та за проектом розкладки на трьохріччя, 

починаючи з 1869 р., призначений лише тільки збір на покриття кошторисних 

витрат, в числі яких утримання 64 мирових суддів не передбачалося. Залишків 

кошторисних витрат, достатніх на забезпечення мирових суддів, таким чином не 

було. Отже, застосувати це джерело фінансування для утворюваної мирової 

інституції ставало неможливим [6, арк. 177] .  

Якщо продовжувати розвивати тему фінансування судової реформи 1864 р. в 

Південно-Західному краї, то не можна не оминути увагою міркування міністра 

фінансів, що стосувалися проектів міністерства юстиції про судові перетворення на 

Правобережжі. У своїх міркуваннях міністр фінансів М. Рейтерн, як і волинський 

губернатор, ставив під сумнів доцільність судових перетворень в тому вигляді, в 

якому їх пропонувало міністерство юстиції, тобто запровадження лише мирового 

інституту. Вказуючи на старі судові органи, які на його думку будуть лише 

гальмувати реформу, М. Рейтерн зазначав, що «судова реформа зводиться для 

західних губерній, із населенням у 12 млн., до вельми вузьких розмірів, тому 

виникає запитання: чи відповідає це судове перетворення необхідним умовам для 

досягнення правосуддя в судах, а тому, чи варто тих коштів, які їм надаються, або, 

навпаки, незважаючи на величезні пожертвування суспільства, принесе мало 

користі» [7, арк. 196]. 

До того ж М. Рейтерн закидав очільникам міністерства юстиції той факт, що 

проект перетворень не вказував на майбутнє проведення реформування решти 

судових інституцій (навіть у майбутньому), як це було у «великоруських» губерніях, 



69 

 

із чого робив висновок, що існування по суті двох систем правосуддя стане для 

краю справою постійною [7, арк. 196–196 зв.]. 

З огляду на це міністр фінансів зазначив, що пропонована проектом реформа 

не передбачала ніякого перетворення, а тому платіж 1 млн. рублів для 

запровадження нових судів буде для громадськості досить обтяжливим, а 

найголовніше не забезпечить її правосуддям, а можливо навіть погіршить 

становище порівняно з попереднім [7, арк. 198 зв.]. 

Що ж до утримання мирових суддів, то міністр фінансів сходився на думці, що 

вони повинні мати жалування у розмірі 2200 або 2500 руб. Керуючись нормою 

закону (ст. 238 Учреждения судебных установлений ), вона становила 1500 руб. та 

не повинна перевищувати окладу окружного судді в 2200 руб. [7 арк. 199 зв.]. 

На думку міністра, збільшення платні мировим суддям Західного краю 

призвело б до того, що й в інших місцевостях зажадають збільшення жалування. 

Тому міністр фінансів пропонував скоротити розмір утримування мирових суддів 

Західного краю за їх кількості (356) з 791 000 руб. до 534 000, тому платня за рік 

повинна становити не 2200 руб., а 1500 руб. [7, арк. 200 зв.]. 

Отже, зважаючи на такий перебіг подій, можна зробити висновок, що 

проблема фінансування судової реформи як для центрального, так і для місцевого 

керівництва була досить важливою. Неможливість виділення коштів ні з державного 

бюджету, ні з місцевого кошторису заганяла ідею реформування у глухий кут. Тому 

місцеве начальство змушене було шукати додаткові прибутки, адже уряд тиснув та 

вимагав якнайшвидше запровадити мирові суди. Таким чином, в цій ситуації єдиним 

виходом було призначення нових податків з населення, щоб хоча б якось покрити 

видатки на відкриття нових судових установ. 

З огляду на вищезазначений перебіг подій реформування судових органів в 

наступні роки сповільнилося і активізувалося у другій половині 1871 р. Основною 

проблемою місцевих адміністрацій стало розміщення нових мирових судів, а також 

відсутність будівель для з’їздів мирових судів. Для цих потреб адміністрація мала б 

виділяти приміщення інших установ або виділяти до 500 руб. для винаймання 

приміщення [8, арк. 1]. 
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У серпні 1871 р. міністр юстиції у своєму листі до генерал-губернатора просив 

підтримки у створенні повітових комісій та губернських комітетів, які б мали 

складати списки осіб на заміщення посад мирових суддів; пропозиції про поділ 

повітів на мирові дільниці; пропозиції про час і місце відкриття мирових з’їздів [9, с. 

13–13 зв.]. Тобто, по суті здійснення судової реформи починалося з початку, адже 

подібні завдання міністерством юстиції ставились ще у 1868 р. 

Наступний лист міністра юстиції датований 15 серпня 1871 р. містив 

припущення про доцільність судових перетворень в західних губерніях не 

одночасно, а поступово і по кожній губернії окремо. Розпочати слід було із 

Київської губернії [9, арк. 25]. 

У своїй відповіді генерал-губернатор запевняв, що робота повітових комісій 

буде завершена в тримісячний термін, а в Київській губернії це може бути здійснено 

ще раніше. В цілому начальник краю визначав, що до грудня 1871 р. мирові 

установи запрацюють у всьому краї [9, арк. 27–27 зв.]. 

Далі перебіг підготовки до реформування відзначався певним сумбуром та 

намаганням вирішити всі проблеми у стислі терміни. Але основними завданнями 

залишалися: кого призначити мировими суддями, де знайти кошти для 

новостворених інституцій та в яких приміщеннях вони розташуються.  

Восени–взимку 1871–1872 рр. процес судового реформування вступив у 

завершальну фазу. Міністр юстиції у черговий раз зажадав від місцевої влади більш 

ретельніше ставитися до добору нових кадрів. До списків ймовірних кандидатів на 

посади мирових суддів додавалися документи, що підтверджували б право останніх 

на ці посади. Тут малися на увазі формулярні списки або атестати, посвідчення про 

майновий ценз, метрики, документи про освіту із додатком від університетського 

керівництва, які б свідчили, що визначені особи за час перебування у навчальному 

закладі не брали участь у будь-яких безладах [9, арк. 50–51].  

У цей же час додалося клопотів й у губернаторів. В авральному режимі 

потрібно було вирішувати питання, які були на часі. У першу чергу це стосувалося 

приміщень, у яких мали б засідати мирові судді та з’їзди. Так, волинський 

губернатор повідомляв, що завдання з пошуку приміщень та забезпечення меблями 
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покладено ним на повітові комісії, які створювались для облаштування судової 

реформи на місцях [9, арк. 53]. 

У відповідь комісії повідомили про те, що приміщення для мирових з’їздів в 

казенних будівлях можуть бути облаштовані тільки у Луцьку, Володимирі-

Волинському та Заславлі. Але у той момент ці будівлі займалися повітовими 

судами, тому до ліквідації останніх для мирових інституцій варто винайняти 

квартири. Що стосується інших міст губернії, то тут ситуація була менш 

привабливою, адже постала проблема найму приватних приміщень, вартість яких 

щорічно складала 350–500 руб. До того ж комісією було подано перелік потрібних 

меблів для мирових судів. Але в цій ситуації найбільш гнітюче враження справляв 

той факт, що коштів на утримання мирових судів так і не було виділено [9, арк. 53–

53 зв.]. 

В цьому ж документі губернатор зазначав: «Списки осіб, що виявили бажання 

стати мировими суддями, будуть незабаром надані і тому з боку місцевого 

керівництва не буде жодної затримки до негайного запровадження судових статутів, 

якщо тільки заздалегідь буде визначено термін відкриття цих установ і будуть дані 

необхідні для того засоби» [9, арк. 54]. 

Дата була визначена дещо пізніше (20 березня 1872 р.), але до неї виявилася не 

готовою місцева влада. Записка міністра юстиції з приводу виконання в Південно-

Західному краї указу про запровадження в західних губерніях мирових судів яскраво 

ілюструвала той хаос, в якому опинився регіон. До зазначеного строку більшість 

суддів не з’явилася на місця своєї нової служби. Значна частина просто відмовилась, 

а про тих, хто прийшов їм на заміну, у міністерства юстиції не виявилося жодних 

відомостей. До числа не затверджених потрапили дворянські маршалки, місцеві 

землевласники, тобто люди, які могли б здійснити підтримку мировим установам. 

Іншою проблемою зволікання запровадження мирових судів було те, що частина 

новопризначених суддів отримала повідомлення про прибуття на служби пізніше 

строку. Все пояснювалося тим, що номер газети «Сенатские известия», що містив 

відомості наказу про дільничних мирових суддів, до 20 березня в Київ доставлений 

не був, і звідси така затримка [9, арк. 76 зв.–77]. 
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Отже, у Правобережній Україні був даний старт судовій реформі, нові 

установи запрацювали, але водночас додали проблем. Взагалі приклад судової 

реформи проілюстрував, що Російська імперія ще не була готовою до таких 

масштабних змін. Те, що пройшло в столицях (Санкт-Петербург та Москва), з 

великими труднощами просувалося на окраїнах. Документи, переписки 

можновладців яскраво ілюструють, що інтерес до судової реформи після 

запровадження мирових судів на Правобережжі дещо спав. Як наслідок, край ще 

вісім років буде змушений чекати на завершення перетворень. 

За продовження судових перетворень висловлювалося в першу чергу найвище 

місцеве керівництво в особі генерал-губернатора О. Дондукова-Корсакова. У своїх 

міркуваннях він наголошував на тому, що під час дискусії з приводу запровадження 

мирових судів питання про введення решти інституцій взагалі не піднімалося і його 

думки з приводу цього питання ніхто не запитував. Тому на рахунок майбутнього 

реформування генерал-губернатор мав чітке переконання, що перепоною у 

запровадженні окружних судів та судових палат були не політичні проблеми, а 

фінансові [7, арк. 119 зв.]. 

Після впровадження мирових судів влада як центральна, так і місцева мали б 

приступити до реалізації реформування у найстисліші строки. Але насправді 

ситуація була іншою. І тут каменем спотикання залишалося польське питання, і 

якщо в попередні роки влада стояла на позиціях більш швидкого та жорсткого 

розв’язання цього питання, то в 70–80-х рр. ситуація поволі почала змінюватися в 

бік «потепління» взаємин між владою і поляками. Зокрема В. Венгерська зазначає, 

що російські чиновники та православна церква не лише після Січневого польського 

повстання  1863–1864 р., а й наприкінці ХІХ ст. продовжували займатися 

«адаптуванням» регіону до імперських реалій і цей процес розтягнувся на все 

століття [325, с. 144]. Інший дослідник М. Долбілов також говорить про те, що вже у 

70-х ХІХ ст., незважаючи на діючі заборони, полякам, хоча і негласно, дозволялося 

іти на державну службу. У такій частковій «реполонізації» відбивалось чітке 

уявлення бюрократичних аристократичних кіл про невігластво та аморальність 

середньостатистичного російського чиновника. Місцева адміністрація не 



73 

 

переймалась залученням чиновницьких кадрів зі столиць та внутрішніх губерній 

Росії. В Петербурзі на такі дії дивились крізь пальці [347, с. 266]. До того ж влада 

намагалася нормалізувати взаємини з польським дворянством в частині 

розмежування землевласницької еліти та колишньої дрібної шляхти, особливо тієї 

частини, яка так і не змогла надати докази свого дворянського походження [387, с. 

267]. 

Відповідно до таких умов, питання подальшого реформування суду мало б 

вирішитися швидше. На практиці цього не сталося – впровадження судової реформи 

на Правобережжі затягнулося майже на десять років. Ці роки були позначені 

постійними суперечками, пов’язаними з питанням, чи потрібно продовжувати 

проведення реформи, чи зачекати деякий час. Проблемне польське питання 

лишалося на порядку денному. Російське самодержавство не могло визначити, яке 

місце мають зайняти поляки в новій судовій системі Західного краю. На часі були 

питання вилучень із судових статутів 1864 р., які мали б вирішити долю участі 

поляків в нових судах, особливо в частині суду з присяжними засідателями. 

Значно вагоміші аргументи мали противники допущення поляків до суду з 

присяжними засідателями. До того, ж вони апелювали до офіційної статистики, яка 

дещо була завищена. На початок 80-х рр. ХІХ ст. частка загальної кількості 

російських маєтків у співвідношенні з польськими у Південно-Західному краї 

становила 2:3, а число російських землевласників 4:25. Сукупна ж площа російських 

землеволодінь перевищила 50 % лише у 1896 р. та і не у всіх губерніях [334, с. 147]. 

Такі цифри ставали чи не головним козирем у руках противників майбутнього 

запровадження судової реформи.  

Прихильники реформи апелювали до думки, що відкриття нових імперських 

інститутів (судів, земств) принесе значно більшу користь в асиміляції населення 

краю, особливо польського. Значною мірою цьому мали посприяти виборні органи 

самоврядування та суди [347, с. 212]. До того ж, ще на початку розробки судової 

реформи 1864 р., в російських урядових колах існували думки, щодо залучення в 

російське законодавство зводу польських законів із запозиченням судоустрою, а 

особливо, словесного суду, гласності та виборності. За приклад бралася Австрія, де 
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були запроваджені зводи законів, якими користувалися у Трансільванії [280, с. 182–

183]. 

З огляду на розвиток подій перемогла думка про поступове впровадження 

решти судових інститутів та відміну виборності присяжних засідателів і, як 

наслідок, недопущення поляків до нових інститутів. Аргумент про позбавлення 

Правобережжя такої переваги як земства був досить вагомим. До того ж справа, 

призначення мирових суддів від держави була апробована. Тому робити винятки для 

суду з присяжними засідателями наміру у влади не було. Такі дії влади викликали 

обурення, в першу чергу, серед інтелігенції Південно-Західного краю. Так, професор 

О. Кістяківський у своєму щоденнику зазначав, що з судової реформи витягують 

камінь за каменем і продовжують це робити і далі, намагаючись рік за роком звести 

нанівець всю багаторічну роботу [267, с. 556].  

Водночас не залишалась осторонь і преса Південно-Західного краю. Першим 

тут був реакційний «Киевлянин», який в одній із своїх статей за 1873 р. ставив 

питання необхідності окружних судів (тобто продовження судової реформи). 

Оскільки зволікання у такій справі, за словами газети, призведе до «фізіологічного 

природного охолодження» в першу чергу мирових суддів, які є виключно зброєю в 

руках поліції та інших органів і по суті займаються виключно дріб’язковими 

справами. До того ж, мировий суд в умовах старої системи суду існував як 

відокремлене явище, а за такого розвитку подій мирові суди в краї «повністю 

зачахнуть, як корисна рослина між густим та міцно вкоріненим бур’яном» [285, с. 

1]. 

Доповненням до такого становища стала думка голови Київської об’єднаної 

палати кримінального та цивільного суду М. Колмакова. Він виступив з критикою 

судової реформи у тому вигляді, в якому вона впроваджувалась на Правобережжі, а 

саме в тій частині, де йшла мова про діяльність з’єднаних палат. Адже виходило так, 

що вона при вчиненні кримінального чи цивільного судочинства мала б керуватись 

зводом законів від 11 жовтня 1865 р., а в частині оголошення вироків мала б 

використовувати статути 1864 р. Таким чином, з’єднані палати в один і той самий 

час користувалися б різними системами судочинства [348, с. 17 ]. 
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Тому неузгодженість судочинства та судової системи призводила до 

небажаних наслідків. У ситуації, що склалася, один з мирових суддів голосом 

кореспондента «Киевлянина» говорив: «За нинішнього стану особлива енергія і 

праця, як усвідомлення вищого боргу перед суспільством та урядом – це 

донкіхотство, яке веде в нікуди». Тому, маючи такі переконання, мировий суддя мав 

би виконувати свої обов’язки абияк, а звідси прямий шлях до хабарництва. Тому 

єдиним шляхом для врятування судової реформи в краї варто запровадити окружні 

суди, без них, додає автор, мирові установи неповноцінні [285, с. 1]. 

Неабияке занепокоєння викликало становище мирового суду. Того ж 1873 р. у 

редакцію «Киевлянина» надійшло повідомлення із провінції, а саме з 

прикордонного містечка Радзивілова Волинської губернії. Автор зазначав, що 

мировий суд у Радзивілові відкритий на початку серпня минулого 1872 р., тоді як 

законодавчо була закріплена дата 20 березня. Приміщення мирового суду 

складалося з однієї кімнати, в якій відбувалися судові засідання. Разом з тим воно 

стало кабінетом мирового судді та місцем його канцелярії. Остання, говорилося у 

повідомленні, представлена двома євреями (!), які і займалися всіма справами, що 

стосувалися канцелярії суду. Інших чиновників при радзивіловському мировому 

суді не було. Що ж стосувалося безпосередньо судових справ, то ненайскладніші з 

них лежали без розгляду до трьох місяців. Копії рішень суду, що особи отримували 

за три дні, надходили за місяць. Це призводило до того, що позивачі втрачали 

строки на оскарження. Також мировий суддя практикував залишати місце роботи на 

строк до одного місяця. Як наслідок, люди, що потребували правосуддя, змушені 

були звертатися до поліції, де вони отримували відмову. Тоді єврей-канцелярист 

приймав ці позови, на що, як виявлялося, був уповноважений мировим суддею [284, 

с. 1]. Отже, справа відправлення якісного судочинства на місцях вимагала значного 

покращення. 

Про складне становище мирового інституту на Правобережжі в своїх 

доповідях зазначали і керівники краю. Так, київський губернатор у листі до генерал-

губернатора зазначав, що дільничні мирові судді міста Києва на найм квартир не 

отримали по 300 рублів [9, арк. 89–89 зв.]. 
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Таким чином, можна припустити, що справа судової реформи в Південно-

Західному краї знаходилася в досить занедбаному стані. Велика кількість проблем, 

що звалилася на плечі як губернського правління, так і центральної влади не могла 

не позначитися на перебігу подій у майбутньому. Невирішення низки проблем не 

давало можливості швидкого завершення реформування. Реакційна політика центру 

також цьому не сприяла, а ще більше затягувала перетворення. Виникали відверто 

дивні законопроекти, як то «циркуляр про запрошення присяжних засідателів 

видавати менше виправдальних вироків» [267, с. 520]. 

   З огляду на те, що реформування судової системи на Правобережжі 

затягнулося майже на десять років, у вищих колах російського чиновництва 

перемогла думка про тимчасове утримання від запровадження судової реформи в 

краї у повному обсязі. Лише 19 липня 1877 р. було видано наказ, за яким в дев’яти 

західних губерніях (у тому числі й на Правобережжі) вводилися в дію судові статути 

1864 р. На практиці таке трактування не відповідало дійсності, адже на 

Правобережжі так і не була проведена земська реформа, а отже, говорити про 

повний обсяг судового реформування не доводилося. Проблема впровадження 

земської реформи, як і проблема судової, мала спільне коріння. Російська влада 

продовжувала з острахом дивилася на польську шляхту. Тому запровадження 

земської реформи відкладалося на невизначений час, а це, в свою чергу, не давало 

можливості говорити про повне реформування суду і, в першу чергу, його 

виборність. Адже в судових статутах 1864 р. чітко зазначалося, що вибори мирових 

суддів повинні проводитись в повітових земських зібраннях, а списки присяжних 

засідателів – складатись особливими тимчасовими комісіями, які, в свою чергу, 

формувалися щорічно повітовими земськими зібраннями. Тому, щоб отримати 

якісний, виборний мировий суд та присяжних засідателів, потрібно було спочатку 

реформувати місцеве самоврядування, а потім вже братися за судову реформу. На 

практиці все відбувалося навпаки.  

Найбільш прогресивні на той час зміни в судовій системі – мировий суд та суд 

з присяжними засідателями у Правобережній Україні повною мірою (як це було 

передбачено судовими статутами 1864 р.) запроваджений не був [260, с. 3–4]. 
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Процес впровадження судової реформи на Правобережжі закінчився лише у 

червні 1880 р., коли у всьому краї запрацювали нові суди [53, арк. 1]. Від часу 

опублікування наказу від 19 липня 1877 р. про запровадження судових статутів 

1864 р. і до фактичного відкриття судів пройшло три роки. Мешканці південно-

західних губерній висували різні припущення щодо зволікання влади з 

впровадженням реформи в краї. Говорилося й про недостатню кількість коштів, 

адже в 1877 р. розпочалася чергова російсько-турецька війна. Але найправдивішими 

стали чутки про упереджене ставлення влади до Правобережної України з відомих 

вже причин. З цього приводу виникало занепокоєння щодо того, чи буде взагалі 

судова реформа запроваджена, чи доведеться задовольнятися казенним мировим 

судом [291, с. 5].     

 

Висновки до розділу 

 

Таким чином можна констатувати, що впровадження судової реформи 1864 р. 

в Російській імперії стало боротьбою за прогресивні зміни усю першу половину 

ХІХ ст. Поясненням цьому слугував опір дворянства та чиновництва і тільки воля 

імператора Олександра ІІ дала можливість реформаторам втілити в життя свої 

задуми. В результаті країна отримала радикальну судову реформу, в якій не 

залишилося нічого з попередніх часів. Але процес її реалізації затьмарив всі 

напрацювання, в реаліях тогочасної дійсності реформа значно випереджала свій час.    

У Правобережній Україні судова реформа 1864 р. остаточно вступила в дію лише у 

1880 р. З цього часу судова система та законодавство Російської імперії утвердилося 

у Південно-Західному краї. Тут процес впровадження перетворень мав специфічні 

ознаки, майже сто років російська влада змушена була зважати на польську шляхту. 

Це протистояння було часом відкрите, але здебільшого приховане. Найгостріше 

воно спостерігалося в земельному питанні.  

Напруження у взаєминах між владою і шляхтою позначилося і на 

впровадженні судової реформи 1864 р. на Правобережжі. Особливо варто 

наголосити, що Січневе польське повстання 1863–1864 рр. змусило імперську владу 
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ще з більшим острахом поглянути на поляків Правобережжя та замислитися над 

проблемою запровадження судової реформи в регіоні.  Поряд із цим край 

недоотримав і фінансових ресурсів для проведення реформування. Всіляке 

затягування судової реформи місцевим чиновництвом теж не додавало швидкості у 

проведенні реформування. Внаслідок цього протистояння реформа не отримала 

завершеного вигляду. Якщо в центральноєвропейських губерніях основними 

надбаннями судових статутів стали виокремлення судової влади від 

адміністративної, рівність всіх перед судом, незмінність суддів, гласність, усність та 

змагальність судового процесу, то у Правобережній Україні подібного результату 

досягти не вдалося. Водночас влада домоглася на Правобережжі головної своєї мети 

– змогла взяти під контроль суд, чим нанесла відчутного удару по шляхті, але 

остаточно зламати вплив поляків в краї російському самодержавству так і не 

вдалося. 
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РОЗДІЛ 3 

ОКРУЖНИЙ СУД ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОРЕФОРМЕНОГО 

СУДОЧИНСТВА У РЕГІОНІ 

 

 

3.1. Структура та функціональні обов’язки Житомирського окружного 

суду 

 

 

Одним з елементів новоствореної системи судів був окружний суд – це 

установа, яка була серединною ланкою між мировим судом та судовою палатою, що 

за своєю компетенцією розглядав значну частку кримінальних та цивільних справ. 

Нова установа такого типу 29 червня 1880 р. була відкрита і в Житомирі  Цій події 

передували урочистості у всіх містах, що отримували нові суди: Києві, Умані, 

Житомирі, Луцьку. У Києві, крім окружного суду, відкривалась і судова палата, що 

була вищою інстанцією. У цей день в залі судової палати зібралися керівники краю, 

київський губернатор, вищі цивільні та військові чини, службовці багатьох установ, 

присяжні повірені, нотаріуси та стороння публіка. О першій годині дня 

чигиринський єпископ відслужив молебень та передав голові палати ікони на знак 

благословення судовим установам. 

В той же день в Житомирі теж відбувалися урочистості, на які були запрошені 

архієпископ Волинський Дмитро, губернатор граф Ю. Подгоричани-Петрович та 

інші особи. Урочистості були відкриті молебнем, після якого приміщення суду були 

освячені святою водою. Коли всі запрошені зайняли свої місця, голова 

Житомирського окружного суду М. Крестьянов доручив секретарю суду виголосити 

указ про відкриття в Волинській губернії нових судових установ [95, арк. 5]. 

Житомирський окружний суд входив до юрисдикції Київської судової палати. 

У межах компетенції нової установи були шість повітів Волинської губернії – 

Житомирський, Новоград-Волинський, Старокостянтинівський, Овруцький, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Острозький, Заславський (з 1910 р. – Ізяславський). Решта повітів губернії 

відходили до юрисдикції Луцького окружного суду. 

На час відкриття Житомирського окружного суду в його штаті були голова 

суду, два його заступники, вісім членів суду, двадцять судових слідчих, закріплених 

за дільницями, прокурор та сім його заступників, старший нотаріус. Водночас, 

установа мала в своєму підпорядкуванні дванадцять нотаріусів, розподілених по 

всьому округу, сім судових приставів, присяжних повірених та секретарів з 

помічниками. Також були відкриті посади архіваріуса та перекладача [95, арк. 6–7]. 

Пізніше в окружному суді з’явились кандидати на судові посади. 

Першим головою Житомирського окружного суду був Микола Миколайович 

Крестьянов. Саме він стояв біля витоків становлення судової установи і у порівнянні 

з наступниками був на цій посаді найдовше – 11 років. Вихованець Санкт-

Петербурзького університету, виходець з міщанської родини, у 1880 р. він вже мав 

солідний як для того часу стаж роботи в судових установах (16 років). 

М. Крестьянов починав своє сходження з посади статс-секретаря V департаменту 

Сенату, що відав кримінальними справами імперії. До служби в Житомирі працював 

заступником прокурора Харківської судової палати, туди і був переведений у 1891 

р., але вже на посаду голови департаменту [168, с. 267]. 

Наступником М. Крестьянова на посаді голови суду був Михайло Мойсейович 

Меркулов. На відміну від свого попередника він не мав значного стажу правничої 

роботи, хоча і був на службі з 1868 р., але не у відомстві міністерства юстиції. Лише 

з 1888 р. займав аналогічну посаду в Луцьку, а до того увесь час працював у 

ІІІ відділенні Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, яка відала в 

цілому політичними справами імперії. Тому і не дивним був факт, що таку особу 

залучили до керівництва судами (спочатку Луцьким, а потім Житомирським) у 

Південно-Західному краї. Пропрацював М. Меркулов на посаді голови суду в 

Житомирі до 1899 р. Помер 29 травня того ж року [91, арк. 3]. 

У зв’язку зі смертю не тривало довго головування і наступного очільника 

окружного суду, вихованця Олександрівського ліцею (Царськосельський ліцей) 

Віктора Карловича Губера (1899–1903) [196, с. 592]. На його місце заступила 
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людина, яка до цього часу 16 років пропрацювала на посаді прокурора 

Житомирського окружного суду – Вікентій Олександрович Матусевич. До речі, що 

стосується прокуратури, то значна частина членів суду та заступників голови, а в 

цьому випадку і сам очільник, перш ніж потрапити на ці посади, довгий час 

працювали прокурорами або їх заступниками, але про це мова піде нижче. 

В. Матусевич головував в окружному суді з 1903 по 1909 рр., тобто в часи першої 

російської революції 1905–1907 рр., коли роль суду як каральної установи, особливо 

в роки реакції, значно зросла. Саме за період його головування у 1907 р. 

збільшилася кількість членів суду. Це було своєрідною реакцією на революційні 

події [250, с. 29–30].  

Останні керівники Житомирського окружного суду Микола Іванович 

Нестельберг (1909–1916) та граф Костянтин Володимирович Пащенко-

Розвадовський (1916), як і їх попередник, пройшли через прокурорський нагляд 

різних судових установ імперії. За головування першого Житомирський окружний 

суд за кількістю членів досяг свого максимуму (у 1913 р. – 19 осіб) [256, с. 406]. 

За судовими статутами 1864 р. окружний суд поділявся на відділення, 

кількість яких визначалася кількістю справ, які надходили до суду. Так, в 

Житомирському окружному суді на липень 1880 р. було три відділення – одне в 

кримінальних справах, два в цивільних. Відділення кримінальних справ очолював 

голова суду, також до нього входили 5 членів суду (після збільшення у 1882 р. 

кількості членів суду до 9 осіб). Два відділення цивільних справ очолювали 

заступники голови. До їх складу входило по 2 члени суду [52, арк. 1–2]. Кількість 

членів суду постійно змінювалася в бік збільшення. Пов’язано це було зі 

збільшенням кількості справ, які надходили на розгляд, та неможливістю їх 

швидкого вирішення наявною кількістю суддів. Вже в 1884 р. кількість членів суду 

збільшилась до 11 осіб. Двоє нових суддів поповнили цивільні відділення суду. Це 

був випускник Училища правознавства та судовий слідчий Сімферопольського 

окружного суду О. Прутченко [261, с. 360]. Пропрацював він в окружному суді до 

1903 р. У зв’язку із хворобою серця вийшов у відставку, помер 16 червня 1917 р. 

Похований в Житомирі на Вільському кладовищі. Іншим новопризначеним членом 



82 

 

суду став О. Бєдняков, що був переведений з посади старшого нотаріуса цього ж 

суду. Від цього часу у цивільних відділеннях стало по троє суддів [95, арк. 7]. В 

1906 р. було тимчасово відкрито третє відділення в цивільних справах [96, арк. 3–4]. 

Катастрофічне збільшення кількості невирішених справ (на 1 січня 1892 р. їх 

було 85, тоді як до 1899 р. це число зросло до 258) в результаті революційних подій 

1905–1907 рр. призвело до збільшення штату Житомирського окружного суду [91, 

арк. 14]. 

Якщо поглянути на персоналії нових членів окружного суду, то можна 

побачити, що кадрова політика почала змінюватись. В порівнянні з 1880 р. на  

зазначені посади вже запрошувались власні кадри, виховані в Житомирському 

окружному суді. Серед них були службовці, які пройшли всі щаблі служби в 

місцевому суді від судового слідчого до члена суду (не оминаючи посади 

заступника прокурора) – Г. Сіньковський, Ю. Волкенштейн, І. Круковський, 

В. Шовський, а у випадку із Семеном Громачевським і заступника голови суду. До 

речі, кар’єра С. Громачевського була нерозривно пов’язана з місцевим окружним 

судом. Він почав своє сходження ще в дореформеній палаті цивільного та 

кримінального суду, а завершив на посаді нотаріуса міста Житомира [43, арк. 1–8]. 

С. Громачевський відзначився не тільки як судовий чиновник, але і як автор низки 

праць з юриспруденції та нумізматики: «Охранительное судопроизводство…» [337], 

«Органические законы по землевладению в Западном крае…» [336], 

«Библиографический указатель литературы по русской нумизматике» [335]. Також 

Семен Григорович був власником будинку в Житомирі по вулиці Прохорівській, 

нині вулиця Лесі Українки, помешкання збереглося (Додаток А).  

С. Громачевський був не єдиним працівником суду, доля якого була пов’язана 

з Житомиром. О. Давидовський – місцевий землевласник та багатій працював 

членом окружного суду та мав два помешкання в Житомирі, одне з них по вулиці 

Леонівській, що зараз носить імʼя Вʼячеслава  Чорновола, на жаль, будівля не 

збереглась [240, с. 17–18].  

В будинку статського радника Павши, що є пам’яткою архітектури ХІХ ст., 

проживав в часи своєї служби ще один член суду Г. Сіньковський (Додаток Б). На 
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превеликий жаль, значна частина помешкань, чи то власних, чи тих, що 

винаймалися, не збереглися до нашого часу, а ті, що залишилися, становлять 

архітектурну цінність. 

Якщо ж звернутися до безпосередніх обов’язків членів суду, то вони 

зводилися, в перші місяці діяльності судової установи, через відвертий брак судових 

справ, до читання законів Російської імперії. Далі картина змінилась, кожен з суддів 

опікувався визначеними справами, виїздив на місця злочинів, був присутнім на 

виїзних засіданнях суду, робив доповіді у справах.           

У відомстві окружного суду були судові слідчі. Відповідно до статті 79 

«Судових статутів», судові слідчі вважалися членами суду й належали до 

відповідних дільниць. Слідчі також залучалися до роботи в окружному суді під час 

розгляду судових справ, якщо кількість визначених членів суду була недостатньою. 

Слідчим заборонялося брати участь в розгляді тих справ, за якими вони проводили 

слідство [228, с. 186]. Така опція викликала обурення серед юристів і вважалася 

неправомірною, оскільки вона зустрічалась занадто часто, а вироки винесені в 

такому складі суду постійно зазнавали касації [300, с. 158].  

Штат судових слідчих в Житомирському окружному суді не був усталеним і 

постійно зазнавав змін. На липень 1880 р. до його юрисдикції входило шість повітів 

та губернське місто Житомир.  Повіти та губернське місто були поділені на 

дільниці, в які призначалися судові слідчі. Але у 1884 р. Житомир був об’єднаний з 

повітом, таким чином було утворено шість дільниць, а з 1907 р. була додана ще одна 

дільниця. Такі дії керівництва окружного суду пояснювалися тим, що з кожним 

роком рівень злочинності зростав і наявною кількістю судових слідчих впоратися 

було все важче, до того ж реакція на революційні події 1905–1907 рр. зумовила 

збільшення дільниць [52, арк. 6–9].  

Таким чином, до першої судової дільниці Житомирського повіту входила 

перша частина міста Житомира. Вона охоплювала сучасний центр міста, південно-

східні околиці (до сучасної вулиці Жуйка), на сході впиралась у вулицю Східну. 

Першим слідчим, після об’єднання губернського міста з повітом, був 

А. Завалієвський, який займав цю посаду з 1881 по 1903 рр. Серед усіх дільниць 
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Житомирського повіту перша мала найменшу кількість порушених справ, тобто 

рівень злочинності був найнижчим. У 1899 р. було порушено 153 справи. За цей же 

час у другій дільниці ця кількість становила 250 справ [91, с. 18]. 

Друга дільниця охоплювала другу частину міста Житомира. На заході її межі 

доходили до сучасних вулиць Охрімова гора, Чехова та Метеорологічного провулку, 

на півдні межею була вулиця Київська, що відділяла від першої дільниці, на сході – 

вулиця Крошенська (нині Шелушкова), на півночі закінчувалась межею міста, на 

сьогодні – це вулиця Каракульна. До другої дільниці належали два повіти – 

Черняхівський та Пулинський. Як зазначалося вище, ця дільниця була на першому 

місці за рівнем злочинності. Відомим судовим слідчим, що протягом 17 років 

працював у житомирських дільницях, в тому числі і в другій, а 1907 р. став членом 

суду був В. Гацкевич. 

Третя дільниця займала історичну частину міста, передмістя Мальованку та 

Павликівку (місцевість у південно-західній частині міста, розташована на пагорбі 

над місцем впадіння р. Камʼянки в р. Тетерів (від Чуднівського мосту до корпусів 

ЖДТУ) [366, с. 388]. Також до цієї дільниці входили Троянівська та Пʼятківська 

волості. Решта дільниць охоплювали інші волості Житомирського повіту. До 

четвертої дільниці входили – Левківська, Коднянська, Котельнянська, 

Андрушівська, Солотвинська волості. Камера судового слідчого знаходилася в 

містечку Кодня. Пʼята дільниця була в межах межі Горошківської, Фасівської, 

Ушомирської, Бежівської, Барашівської волостей, а камера – в містечку Горошки 

(нині Володарськ-Волинський). Історія п’ятої дільниці пов’язана з імʼям судового 

слідчого В. Григоровича-Барського, що працював у ній в 1888–1898 рр. Відзначався 

він переважно з негативного боку. Про це свідчить те, що цей слідчий у 1892 р. 

повільно проваджував справи [83, арк. 1], а в 1896 р. неправильно їх вів [87, арк. 1]. 

Врешті-решт 1898 р. його перевели судовим слідчим до Камʼянець-Подільського 

окружного суду. Шоста дільниця – це територія Красносельської, Чуднівської, 

Краснопільської, Мотовилівської, Озадівської та Янушпільської волостей. Її 

центром стало містечко Чуднів [243, с. 66]. До юрисдикції останньої, за часом 

відкриття, сьомої дільниці увійшли Троянівська, Пʼятківська та Озадівська волості. 
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Зроблено це було за рахунок зменшенння третьої та шостої дільниць. Після цього 

третя дільниця обмежувалась виключно третьою частиною міста Житомира [251, с. 

34]. 

Новоград-Волинський повіт мав в своєму складі три дільниці. Центрами 

першої та другої було місто Новоград-Волинський, третьої – містечко Полонне. 

Такий поділ повіту відразу після відкриття Житомирського окружного суду виявив 

свою недосконалість. Тут не враховувалися особливості території повіту, через це 

до окружного суду почали надходити скарги та пропозиції щодо перерозподілу 

дільниць [53, с. арк. 3–4]. 

Так, судовий слідчий третьої дільниці Новоград-Волинського повіту 

С. Громачевський у своїй скарзі до окружного суду вказував на неможливість 

ведення якісного судочинства через нерівномірність розташування  населених 

пунктів в його дільниці. Доводив він це тим, що третя дільниця Новоград-

Волинського повіту в своєму складі має 123 населених пункти, 6 єврейських 

містечок, 2 залізничні станції (Полонне та Печанівка) та 2 напівстанції (Миропіль та 

Романів). Камера судового слідчого (містечко Полонне) знаходилась на значній 

відстані від інших населених пунктів. До Мирополя, наприклад, було 15 верст, 

Гордіївки – 25 верст, Романова – 33 версти, а до волості Новоселецької – 5, 

Новочорторийської – 18, Деревичської – 20, Любарської – 30 верст. Найбільш 

віддалені волості знаходилися на відстані: Райковецька – 35, Остропільська – 40 

верст. Такі значні відстані не давали можливості слідчому якісно чинити 

правосуддя. Наявність залізничних станцій сприяли розвитку злочинності в повіті. 

Але дана скарга залишилась без уваги окружного суду, межі третьої дільниці не 

змінилися [55, с. 68–75].  

Лише у 1907 р. відбулося збільшення кількості дільниць. Найбільш проблемні 

волості (Полонська, Деревичська, Баранівська та Рогачівська) були об’єднані в 

окрему дільницю. Така сама проблема, тобто наявність залізничної станції-вузла 

Шепетівки, спонукали судове керівництво збільшити кількість дільниць у 

Заславському повіті, таким чином довівши їх загальну кількість до трьох. Центри – 

Заслав, Славута, Шепетівка. В Острозькому повіті було дві дільниці. Задля кращого 
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вчинення судочинства в 1907 р. Білогірська та Тернавська волості Заславського 

повіту увійшли до її складу [251, с. 35]. В порівнянні з іншими повітами 

криміногенна ситуація в Острозькому повіті була найкращою. Так, приміром у 

1899 р. в двох дільницях цього повіту було порушено 286 справ, а лише в одній 

дільниці Житомирського повіту таких справ налічувалося 250 [91, арк. 18]. Це 

можна пояснити компактністю повіту (2693 кв. верст – приблизно 3000 км
2 

) та його 

заселеністю – найменшою серед повітів Волинської губернії (169351 чоловік) [251, 

с. 10–11].                   

Старокостянтинівський повіт поділявся на три дільниці з центрами в 

Старокостянтинові, Базалії, Волочиську. І саме третя дільниця відзначалась 

особливостями, адже охоплювала прикордонні волості, а в містечку Волочиську 

розташовувалась митниця, що створювало додаткові труднощі у відправленні 

судочинства. Траплялися зловживання та бездіяльність з боку судової влади повіту. 

Судовий слідчий першої дільниці М. Волковський, щоб приховати свою 

бездіяльність, у відомості про хід справ показував більшу кількість завершених 

справ, ніж це було насправді. Тому йому було запропоновано підшукати собі іншу 

роботу [261, с. 13]. 

Найбільшим за площею у Волинській губернії був Овруцький повіт. На його 

території розташовувались три судові дільниці з центрами в Овручі, Олевську, 

Іскоростені. Але за кількістю злочинів повіт був найбезпечнішим. У 1899 р. в 

середньому в трьох дільницях відкривалось провадження 124 справ. Такий стан 

повіту зумовлювався тим, що хоч територія була величезна, але за кількістю 

населення він поступалась багатьом іншим (205390 чоловік) [251, с. 10–11]. 

Місцевість була вкрита лісами, озерами, болотами, залізниць не було, тому 

криміногенна ситуація у повіті мала позитивну динаміку.    

Таким чином, на 1916 р. кількість судових дільниць Житомирського 

окружного суду збільшилась лише на три: по одній в Житомирському, Новоград-

Волинському та Заславському повітах. Але нарікання на замалу кількість як судових 

дільниць, так і окружних судів в цілому висловлювались і в інших регіонах 

Південно-Західного краю.  
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Голова Луцького окружного суду К. Бонч-Богдановський у своїй доповіді до 

голови Київської судової палати зазначав, що Волинська губернія після Київської за 

кількістю населення займала друге місце в Росії, але мала лише два окружних суди. 

Таке становище було неприйнятне, адже три повіти Волинської губернії межували з 

Австро-Угорщиною. Їх населення – становило 190 тис. з містами, які постійно 

зростали та залізничними вузлами – Рівне та Ковель [30, арк. 1]. Подібна ситуація 

була і в Житомирському окружному суді, але на збільшення кількості суддів та 

судових слідчих влада погодилась тільки після 1907 р.   

Крім судових слідчих, у Житомирському окружному суді передбачалася 

посада  слідчого з особливо важливих справ. Законодавство надавало міністру 

юстиції право, не змінюючи штату судових установ, призначати одного або 

декількох слідчих зі складу окружного суду власне для ведення найважливіших 

справ. Ці слідчі від дільничних слідчих відрізнялися тим, що не мали закріплених за 

собою дільниць, a приймали до свого провадження лише справи за пропозиціями 

прокурора окружного суду [354, с. 44]. За час роботи Житомирського окружного 

суду слідчими з особливо важливих справ було 9 осіб. Ця посада не зумовлювала 

тривалого на ній перебування. Службовці дуже часто змінювалися, поповнюючи 

склад чи то колегії суддів, чи прокурорського нагляду. Найдовше на цій посаді 

перебували О. Мікулін та М. Юр’єв – відповідно 8 та 7 років, найменше А. Бударін 

– 1 рік. Основним завданням дільничних слідчих було розслідування у підвідомчій 

їм дільниці кримінальних та цивільних справ, а також, як зазначалось вище, в разі 

потреби замінювати членів суду під час засідань. 

Судовими статутами 1864 р. передбачалась низка нововведень. Першим і 

таким, що ще ніколи не практикувалося на теренах Російської імперії, було 

запровадження інституту публічних обвинувачів в особі прокурорського нагляду. В 

судах попередньої епохи інститут прокурорів існував, але тоді діяльність 

прокуратури зводилась до бездоганного виконання законів та збереження 

громадського інтересу у всіх установах як адміністративного та фінансового, так і 

судового характеру. В кримінальних справах на них був покладений обов’язок 

розслідування, покарання винних, оправдання невинних. Тому за такого широкого 
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спектру обов’язків прокурорам важко було виконувати всі покладені на них 

обов’язки [354, с. 35–36]. 

Прокурорський нагляд нового зразка отримував у відання виключно справи 

цивільного, кримінального характеру та судового управління. У кримінальних та 

цивільних справах прокурор здійснював нагляд за попереднім слідством, виступав 

обвинувачем у суді, подавав апеляційні та касаційні відозви, контролював 

виконання рішень суду. Неменше важливим завданням прокурорського нагляду 

було «право нагляду за охороною законів», тобто нагляд за судовими установами та 

посадовими особами судового відомства [354, с. 44–45].  

Таким чином, прокурори ставали очами і вухами міністра юстиції на місцях, 

тим більше, що міністр мав безмежну владу над ними. Прокурори призначалися, за 

поданням, імператором, заступники – виключно міністром юстиції, звільнення чи 

переміщення здійснювалось тим самим шляхом. Для отримання посади прокурора 

потрібна була юридична освіта, що підкріплювалась практикою, або тільки практика 

у судовому відомстві, тобто юридична освіта не була необхідною умовою. Практика 

ж для отримання посади заступника прокурора мала становити 4 роки [354, с. 42–

43]. 

Отже, в умовах судової реформи прокурорський нагляд ставав чи не 

найважливішою ланкою нових судів. І все це не привертало б значної уваги, якби не 

порядок формування судових інститутів. На прикладі служби чиновників 

Житомирського окружного суду можна простежити як це відбувалося на практиці.  

Посади голови та заступників окружного суду, членів суду, судових слідчих та 

прокурорського нагляду були нерозривно пов’язані між собою. І хоча інститут 

прокурорів мав бути відділений від решти посад, на практиці все було навпаки. Для 

вдалої кар’єри судді варто було мати в послужному списку службу в прокуратурі 

(прокурор, заступник, секретар), тобто для того, щоб стати членом суду, судовому 

слідчому варто було пройти службу в прокуратурі. Звичайно, це було не 

обов’язковим, але деякі члени Житомирського окружного суду пішли саме таким 

шляхом (Г. Сіньковський, І. Зеленецький, О. Бєловодський, С. Громачевський,  

Ю. Волкенштейн). Службовці М. Ширяєв, І. Круковський, В. Селецький, 
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В. Терлецький, Є. Новоселецький перед призначенням декілька років працювали 

слідчими з особливо важливих справ. Ця посада знаходилась під прокурорським 

наглядом. Таким чином, шлях до колегії суддів здебільшого пролягав через 

прокуратуру або посаду слідчого з особливо важливих справ. Звичайно не всі судді 

Житомирського окружного суду просувалися службовою драбиною в такий спосіб. 

Існував варіант, який полягав у тому, що чиновнику потрібно було пропрацювати не 

один рік в судовому відомстві на посаді судового слідчого, лише потім він 

отримував можливість заміщення посади члена суду, але це було виключенням. 

Таким шляхом пішов В. Гацкевич (стаж роботи у відомстві – 34 роки, з них на 

посаді слідчого – 27 років) [80, арк. 76], О. Лончковський (стаж роботи у відомстві – 

26 років, на посаді слідчого – 21 рік) [45, арк. 28], М. Трейеров (стаж роботи у 

відомстві – 31 рік) [80, арк. 56–57]. І це лише ті службовці, що працювали в 

Житомирі. Але ще було багато таких, що переводились з інших судових установ. Всі 

вони переважно мали службу у прокурорському нагляді. (Загальний стаж роботи 

працівників Житомирського окружного суду у період з 1880 до 1917 рр. див. в 

Додатку В). 

Така тенденція зберігалась за увесь час роботи Житомирського окружного 

суду. Відмінністю було те, що у 80–90-х ХІХ ст. поповнення складу суду 

здійснювалось за рахунок службовців прокурорського нагляду з інших судових 

установ, а на початку ХХ ст. це здійснювалось за рахунок власних прокурорських 

кадрів. 

Отже, за таких умов важко вести розмову про незалежність та відокремленість 

судової влади від адміністративної, що було задекларовано судовими статутами 

1864 р. Судовий чиновник, вступаючи на службу, був всіляко залежним від влади, 

один його хибний крок міг коштувати кар’єри. Служба в прокуратурі майже у всіх 

випадках ставала трампліном для майбутніх кар’єрних сходжень. 

Окрім вище згаданих посад, у структурі Житомирського окружного суду 

відповідно до судових статутів 1864 р., запроваджувалась посада старшого 

нотаріуса. Відповідно до законодавства, старший нотаріус завідував нотаріальним 

архівом, який був при окружному суді. В цьому архіві зберігалися кріпосні, 
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заборонні та дозвільні книги, а також книги реєстрів, актів, документів, печаток та 

підписів нотаріусів та осіб, які їх замінювали. Окрім того, старший нотаріус 

виконував видачу виписок та копій з актових та кріпосних книг, а також копій актів, 

які зберігалися в архіві. Старший нотаріус перебував на державній службі, за 

службовими правами та обов’язками прирівнювався до члена суду [212, с. 350]. 

За час діяльності Житомирського окружного суду (1880–1916 рр.) посаду 

старшого нотаріуса займали шестеро осіб. Першим серед них був О. Бєдняков 

(1880–1884 рр.). Найдовше за часом цю посаду обіймали двоє службовців В. Парков 

(1889–1897 рр.), у 1897 р. був переведений на посаду члена Житомирського 

окружного суду [242, с. 22], та І. Соболєв (1897–1906 рр.), у 1906 р. отримав 

підвищення і був переведений до Київського окружного суду на посаду члена суду.  

Окрім посади старшого нотаріуса, в окружних судах запроваджувалась посада 

нотаріуса. Його обов’язки полягали у здійсненні актів, протестів, засвідчень та 

інших дій по нотаріальній частині, в тому числі виписки з актових книг і копій актів, 

засвідчення різних актів, протестів, а також оригінальність копій та справжність 

підписів [260, с. 43–44]. 

Кількість нотаріусів визначалась «Розкладом числа нотаріусів в губерніях 

Київській, Подільській, Волинській (Положення про нотаріальну частину)». Таким 

чином, на момент відкриття Житомирського окружного суду три нотаріальні 

контори були запроваджені у губернському місті, по одній в містечках Любарі, 

Корці, Волочиську, Славуті, Радзивилові [260, с. 237].  

Таке число нотаріальних контор не залишалось сталим і постійно 

збільшувалось. Насамперед це пов’язано з тим, що в «пілотному» проекті не були 

представлені повітові центри, по-друге, загальна тенденція в бік збільшення 

цивільних справ додавала роботи і нотаріусам. Наприклад, якщо діловодство за 

нотаріальним архівом у 1890 р. закріплювало 350 актів на придбання у власність 

майна, то на 1899 р. обсяг таких документів становив 1066 актів. Про збільшення 

обсягу роботи нотаріусів свідчить і те, що збільшувалась кількість затверджених 

актів. Якщо у 1890 р. їх було затверджено на суму понад 2 млн. рублів, то в 1899 р. 

ця цифра зросла до майже 8 млн. рублів [95, арк. 25–26].  
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Тому за такого розвитку подій окружний суд змушений був постійно 

збільшувати кількість нотаріальних контор у межах своєї юрисдикції. На 1886 р. 

нотаріуси працювали в повітових містах Новограді-Волинському, Острозі, Овручі, 

Заславлі, Старокостянтинові. Залишались вони в Славуті, Корці, Любарі та 

Волочиську. Три нотаріуси і на далі закріплювалися за Житомиром. Припинила 

свою роботу нотаріальна контора в Радзивилові [230, с. 15]. Загальна їх кількість 

становила 12. У 1900 р. нотаріальна контора з’явилась в містечку Чуднів [243, с. 39]. 

В 1913 р. нотаріуси запрацювали в містечках Здолбунові та Іскоростені. Таким 

чином, кількість нотаріальних контор зросла до 15, це число залишилось сталим до 

1916 р. [259, с. 316]. 

Діяльність нотаріусів викликала нарікання з боку контролюючих органів, а 

саме Київської судової палати. Під час ревізії діловодства у 1885 р. були помічені 

серйозні прогалини в роботі нотаріальних контор та окружного суду як органу, що 

мав контролювати останні [66, арк. 3–4].  

Окрім нотаріусів, в окружному суді передбачалась посада судового пристава. 

На них покладалися обов’язки надання учасникам судових суперечок повісток та 

паперів в справах, у яких вони повинні брати участь, виконання судових рішень та 

інших обов’язків в межах округу суду, в якому вони несуть службу. Судовим 

приставам кожного округу надавалося право обрати для себе раду судових 

приставів, яка складалася із голови та членів ради. Головними завданнями ради 

судових приставів були нагляд за виконанням службових обов’язків судових 

приставів, вирішення скарг та суперечок між приставами, розгляд скарг осіб на дії 

судових приставів, розподіл між приставами суми винагороди за виконану роботу, 

накладання дисциплінарних стягнень [228, с. 207–208].  

Судовим приставам, як і нотаріусам, не передбачалось грошове утримання. 

Кошти за свою роботу посадовці отримували від позивачів, а це, в свою чергу 

призводило, до зловживань та вимагання додаткових коштів. З огляду на це, судові 

пристави виглядали чи не найбільш корумпованою частиною окружного суду.  

На момент відкриття Житомирського окружного суду кількість судових 

приставів становила 5 осіб (С. Ільїн, В. Керкоріус, О. Сторов, В. Левенецький, 
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П. Радаков)  [56, арк. 12]. В 1891 р. їх було вже 6, в 1904 р. – 7. Така кількість 

судових приставів залишилася до 1916 р. На 1904 р. по місту Житомиру та повіту 

було три судових пристави, по одному в Новограді-Волинському, Острозі, Овручі та 

Старокостянтинові [100, арк. 3]. 

На допомогу судовим приставам голова суду міг призначити судових 

розсильних. До їх обов’язків входило вручення повісток та інших паперів, які не 

відносилися до виконання рішень. Судові розсильні не користувалася всіма 

перевагами державної служби, не одержували гроші на утримання [323, с. 40]. На 

1886 рік по Житомирському окружному суду було 7 судових розсильних, а в 1904 р. 

лише 4 [70, с. 4].              

При кожному окружному суді знаходилися канцелярії, які були визначені 

певним штатом секретарів та їх помічників. Для переписування паперів в канцелярії 

суду наймалися писці та канцелярські чиновники. У 1899 р., наприклад, їх штат в 

Житомирському окружному суді становив 37 осіб [91, арк. 5]. Кількість секретарів 

визначалася кількістю відділень окружного суду. В Житомирському окружному суді 

їх було три. Безпосереднім обов’язком секретаря було ведення діловодства в 

канцелярії окружного суду. Підлеглими секретаря були інші чини канцелярії та 

писці. Канцелярія суду знаходилась під безпосереднім наглядом голови суду [228, с. 

201]. 

У канцелярії суду, крім секретарів, числилися і помічники секретарів. Вони 

займалися діловодством канцелярії голови суду, переписували документи, пов’язані 

зі справами голови суду, у справах про службу посадових осіб суду та загальних 

зібрань відділень суду. Помічник секретаря завідував касою суду, тому він займався 

зберіганням та видачею жалування посадовцям окружного суду [301, с. 58–59].  

Штат канцелярії окружного суду постійно зазнавав змін. У 1916 р. кількість 

секретарів залишалася незмінною, тоді як кількість помічників зросла до 12 осіб 

[100, арк. 3]. Збільшення кількості помічників секретарів пояснювалася збільшенням 

діловодства в окружному суді, відповідно, й збільшенням кількості судів. Посади 

помічників секретарів визначалися по співвідношенню до числа членів суду як 8:10. 



93 

 

Додаткові ж посади секретарів вводилися лише, коли в окружному суді 

відкривалися додаткові відділення суду [301, с. 60]. 

Відповідно до судових статутів 1864 р., в окружних судах запроваджувалася 

посада архіваріуса. Він завідував судовим архівом, в якому зберігалися справи, 

книги, речові докази. Крім архіваріуса, на роботу в архів наймалися канцелярські 

чиновники, але не з числа тих, що працювали в канцелярії суду.   

Архіваріус мав виконувати величезний обсяг роботи, оскільки після 

запровадження судової реформи на Правобережжі до архіву Житомирського 

окружного суду були передані архіви скасованих судів: повітових, магістратів, палат 

цивільного та кримінального суду. Всі ці справи мали б бути вивчені та 

систематизовані. Водночас справи старих судів доповнювалися справами нових 

(окружних судів Житомира і Луцька) [55, арк. 68–75].   

В окружних судах, крім зазначених осіб, були присутні кандидати на судові 

посади. Відповідно до судових статутів 1864 р., кандидатом на судову посаду міг 

бути претендент, що закінчив курс юридичних наук в університеті чи навчальному 

закладі, прирівняному до нього, або склав іспити з профільних наук. Такі іспити 

приймалися безпосередньо в судових установах у загальних зібраннях (окружних 

судах, судових палатах), до яких були прикріплені кандидати. Після закінчення 

навчального закладу студенти-випускники розподілялися за окружними судами й 

судовими палатам та отримували від міністра юстиції звання кандидата на судові 

посади. Голова окружного суду чи судової палати мав прийняти такого кандидата на 

судову посаду. Відмова кандидату у наданні посади з поясненням причин 

ухвалювалась на загальних зборах судового органу [229, с. 214]. 

Кандидати на судові посади поділялися на старших та молодших. Молодші 

кандидати прирівнювалися до помічників секретарів мирових з’їздів. Вони 

обмежувалися роботою в канцелярії судів з метою ознайомлення з діловодством. 

Через півтора року роботи в суді молодші кандидати отримували право складання 

іспитів на звання старших кандидатів. Комісія з прийому іспитів складалася з трьох 

осіб: голови суду або його заступника, одного з членів суду та представника 

прокурора. Молодші кандидати, які не склали іспиту, після закінчення двох років 
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перебування на посаді молодшого кандидата відраховувались за власним бажанням. 

Із поважних причин дворічний термін міг бути подовжений ще на рік. На старших 

кандидатів на судову посаду покладалися обов’язки судових слідчих або 

заступників прокурорів окружних судів [323, с. 37]. 

Кандидати на судові посади були на державній службі, але жалування не 

отримували. При недостачі присяжних повірених, голова суду міг надати кандидату 

право на захист підсудного в кримінальній справі [229, с. 215]. Особи, які 

пропрацювали на посаді старшого кандидата не менше як півтора роки і отримали 

від голови суду свідоцтво про те, що вони довели свої знання в судовій справі, мали 

право заміщувати посади судових слідчих, заступників прокурорів окружних судів, 

мирових суддів [323, с. 38–39]. 

В матеріалах про діяльність Житомирського окружного суду за 25 років 

(1880–1904 рр.) містяться відомості про кількість кандидатів на судові посади в 

зазначений період. Відповідно до цього переліку, з 82 кандидатів 4 стали 

помічниками присяжних повірених; 10 перейшли працювати в інші відомства (5 – 

по міністерству фінансів, 4 – по міністерству внутрішніх справ, 1 – по міністерству 

шляхів сполучення);  5 вийшли у відставку; 1 помер; 7 залишилися при 

Житомирському окружному суді (2 – судових слідчих, 4 – помічники секретарів, 

одному присвоєно оклад старшого кандидата);  55 кандидатів отримали посади в 

окрузі або перейшли працювати в інші округи [95, арк. 9].  

Після проведення аналізу списків кандидатів на судові посади Житомирського 

окружного суду за Памʼятними книгами Волинської губернії у період з 1889 до 

1905 рр. кількість останніх склала 113 осіб. З них 25 в різні роки працювали на 

посадах в місцевому окружному суді, решта ж так і не отримали призначення. 

Проаналізувавши персоналії кандидатів на судові посади за прізвищами, можна 

зробити висновок, що посади в місцевому окружному суді отримували особи з 

російськими та українськими іменами та прізвищами, а за віросповіданням 

виключно православні. Взагалі за весь період роботи Житомирського окружного 

суду жодного службовця (голови суду, його заступників, судових слідчих, 

працівників прокуратури) римо-католицького віросповідання не було. В цій частині 
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проводилась чітка фільтрація. Судовими слідчими в 90-х роках ХІХ – на початку 

ХХ ст. були, наприклад, П. Войніков, А. Вязлов, М. Бєлєнькій, Д. Грешанов, 

О. Тюмєнєв. Інші службовці вже не з такими яскраво вираженими російським 

прізвищами теж отримували місця в Житомирському окружному суді: 

І. Зеленецький – за походженням із селян, зробив при місцевому суді блискучу 

кар’єру, пройшовши всі судові щаблі від секретаря суду до заступника голови, не 

оминаючи прокурорський нагляд: В. Селецький – син священика із Сквирського 

повіту Київської губернії, православний, починав як кандидат на судові посади у 

1892 р., а у 1906 р. – член суду [49, арк. 6–15]; М. Малевич – виходець з міста 

Острога, православний, кандидат на судові посади з 1899 р., з 1913 р. член суду [46, 

арк. 1–9], К. Туркевич – з міщан міста Житомира, з 1913 р. судовий слідчий 2-ої 

дільниці Овруцького повіту [51, арк. 2–4]. Цими прізвищами перелік не 

вичерпувався. 

З іншого боку, залишалась значна частка кандидатів на судові посади, що так і 

не дочекались призначень при Житомирському окружному суді. Були серед них і 

особи з польськими іменами і прізвищами – Болеслав Дашкевич-Чайковський, 

Фавстин та Адам Сенькевичі, Казимир Рафалович, Тадей Каришковський, Северіан 

Павчинський.  

Прикметним був той факт, що такі прізвища фігурували до кінця 90-х ХІХ ст., 

тоді як з початком ХХ ст. вони зникають із середовища кандидатів на судові посади 

Житомирського окружного суду. Таким чином, влада в особі міністерства юстиції 

всіляко обмежувала перебування цих осіб не тільки на судових посадах в Південно-

Західному краї, але й не допускала їх навіть на посади кандидатів до судових 

установ. 

Кандидату на судові посади і з «потрібною» релігійною приналежністю не так 

легко можна було отримати місце в судовій установі. Про це в своєму щоденнику 

зазначав київський професор О. Кістяківський: «... два роки тому (1874 р.) 

юридичний факультет університету св. Володимира закінчили два студенти 

Трейєров (відомий нам за службою в Житомирському окружному суді) – син 

професора Київської духовної академії та Цицурин – син лейб-лікаря, керуючого 
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придворною медичною частиною. Перший належав до сумлінних студентів, що 

навчався добросовісно і старанно. Другий, навпаки, на лекціях зʼявлявся вкрай 

рідко, навчався поверхнево. Після закінчення навчання Трейєров отримав ступінь 

кандидата права та разом з ним місце при Київській судовій палаті, де працював як 

доповідач та захисник, до того ж продовжував теоретичні заняття. Цицурин після 

закінчення університету зі званням дійсного студента виїхав на північ, п’ять-шість 

місяців після того повернувся він до Києва вже зі званням заступника прокурора, 

але отримав цю посаду не без допомоги батька» [267, с. 228–229]. Тому професор 

Кістяківський виступав проти таких реалій, наголошуючи на тому, «що такі 

призначення скандалізують університетську освіту, вносять деморалізацію та 

знищують віру в працю та обдарованість» [267, с. 229]. Це лише один такий 

випадок. Але якщо звернутись до переміщень кандидатів на судові посади 

Житомирського окружного суду, то можна побачити, що одні затримувались на цих 

проміжних посадах досить довгий час, тоді як інші, не попрацювавши й року, 

отримували призначення. Таким чином, перша штатна посада в судових органах 

(окружних судах чи судових палатах) виконувала роль своєрідного «фільтру» 

майбутніх судових чиновників на Правобережній Україні, невідповідні 

законодавству особи не допускалися до цих посад. Водночас події, описані 

професором О. Кістяківським, ілюструють непрофесійний підхід до підбору кадрів 

для судових установ імперії.            

Судовою реформою 1864 р. в Російській імперії запроваджувався суд 

присяжних. Судовими статутами визначався порядок обрання та роботи присяжних 

засідателів. Але говорити про повноту судової реформи на Правобережжі не варто. 

Відповідно до «Височайше утвержденного мнения Государственного Совета – о 

введении в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года, в полном их объеме, в 

девяти Западных губерніях», присяжні засідателі не обиралися, а призначалися 

особливими тимчасовими комісіями.  

Відповідно до цього законодавчого акту, списки присяжних засідателів 

складалися по кожному повіту окремо особливими тимчасовими комісіями. До 

складу цих комісій входили голова комісії – повітовий маршал, всі місцеві мирові 
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судді, мирові посередники, повітовий справник, поліцеймейстер, якщо вони були в 

штаті. Такі комісії займалися складанням загальних списків присяжних засідателів. 

До загальних списків вносилися такі категорії громадян: почесні мирові судді, 

державні цивільні службовці. Не мали права бути включеними до списків 

присяжних засідателів судові чиновники, дільничні мирові судді, судові пристави, 

нотаріуси, прокурори, віце-губернатор, чиновники за родом занять, пов’язані з 

казначействами, а також чиновники поліції. Також дозволялося вносити до  

загального списку осіб, які перебували на місцевій службі за результатами виборів 

дворянських або міських товариств, крім міських голів, селян, обраних черговими 

суддями волосних судів, або тих, які не менше трьох років займали посади волосних 

старшин, голів, сільських старост та інші. Особи, що відповідали затвердженому 

майновому цензу, теж отримували право бути присяжними засідателями, а саме: ті, 

що володіли землею (не менше 100 десятин) або іншим нерухомим майном ціною в 

столицях не менше 2 тисяч рублів, в губернських містах – не менше тисячі, в решті 

міст – не менше як 500 або отримували прибуток від свого капіталу, заняття, 

ремесла чи промислу в столицях не менше 500 рублів, в інших містах – не менше 

200 рублів на рік. У 1873 р. до переліку осіб, які вносилися до загальних списків 

присяжних засідателів, були додані категорії, що отримували пенсію в розмірі 200 

рублів [228, с. 186–187]. 

Крім загальних списків присяжних засідателів, особливими тимчасовими 

комісіями складалися чергові, запасні та четвертні списки присяжних засідателів. 

Для складання цих видів списків склад комісії поповнювався двома місцевими 

землевласниками на запрошення губернатора та міськими головами тих міст, де 

запроваджувалось нове міське положення [215, с. 43]. 

Загальні списки присяжних засідателів передавалися повітовими комісіями до 

особливих губернських комісій, які складалися з головуючого – губернатора, 

губернського маршала, голів місцевого окружного суду та з’їзду мирових суддів і 

прокурора окружного суду. Губернська комісія без зазначення причин могла 

виключити із загальних списків присяжних засідателів осіб, яких вона не могла 
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допустити до виконання обов’язків. Постанови комісій з цього приводу приймалися 

більшістю голосів і оскарженню не підлягали [260, с. 3].  

Складанням чергових списків присяжних засідателів займалися вже зазначені 

тимчасові комісії під головуванням повітового маршала та за участю одного з 

мирових суддів повітового міста.  До чергових списків вносилися особи із загальних 

списків і тільки ті, які протягом наступного року мали б брати участь в засіданнях 

суддів. Вибір таких осіб із загального списку тимчасова комісія робила на власний 

розсуд, розглядаючи, чи відповідала особа вимогам до присяжного засідателя [228, 

с. 188].  

Кількість осіб, внесених до чергового списку присяжних засідателів по повітах 

з населенням більше 100 тисяч жителів, становила 400 осіб, менше 100 тисяч – 200 

осіб. Число присяжних засідателів, внесених до загального списку у 

Житомирському окружному суді, становила 400 осіб.  

Одночасно із складанням чергових списків тимчасова комісія формувала 

список запасних засідателів. До цього списку вносилися особи, які проживали в тих 

містах, де в певні строки (визначені окружним судом) мали проходити засідання 

суду за участю присяжних засідателів. Кількість запасних присяжних засідателів 

становила 60 осіб [228, с. 188–189]. 

Чергові та запасні списки в свою чергу ділилися на четвертні. Рік ділився на 

чверті по три місяці, присяжні внесені до чергових списків розділялися на чотири, 

відповідно по 100 осіб, якщо брати Житомирський окружний суд. Такий же поділ 

був і з запасними списками, тільки у них кількість присяжних на одну чверть 

становила 15 осіб. 

Остаточні списки присяжних засідателів передавалися тимчасовими комісіями 

до 1 жовтня  губернатору, який їх перевіряв на предмет дотримання всіх вимог 

законодавства і виключав зі списку осіб, які помилково туди були внесені із 

зазначенням навпроти кожного причини його виключення. До 1 листопада списки 

поверталися до тимчасових комісій. Списки присяжних засідателів публікувалися в 

місцевих газетах [260, с. 4]. 



99 

 

Ще однією впливовою силою, що не могла залишатися осторонь 

реформаційних процесів на Правобережжі, були євреї. Ставлення чиновників до 

служби євреїв чи то в державних, чи в громадських органах було чітко висловлене в 

1884 р. в пояснювальній записці волинського губернатора до державної ради. В 

цьому документі чиновник наголошував на тому, що служба в суді чи в 

адміністрації була б для євреїв бажаною, але знаходячись у вищих урядових 

установах, вони могли мати серйозний вплив на вирішення справ в судових, 

адміністративних, законодавчих установах. Адже євреї не втрачали почуття 

солідарності з рештою одновірців і це могло призвести до того, що в недалекому 

майбутньому вони витіснятимуть той елемент, на який уряд може покластися [17, 

арк. 290].  

Але відсторонити євреїв повністю від участі в громадському житті краю владі 

не вдалося. Як би там не було, але самодержавство мало рахуватися з євреями, 

особливо на Правобережжі, адже в містах та містечках, вони складали більшість і 

тому ігнорування цього факту могло негативно відобразитися на становищі в краї. 

Тому указом від 30 червня 1839 р. уряд надав євреям право обиратися до державних 

органів (дум, магістратів, ратуш). До того ж було чітко визначено перелік посад, які 

їм заборонялося займати – засідателів палат, повітових та совісних судів, міських 

голів, ратманів міських поліцій та членів словесних судів та інших посад, які в 

містах надавалися виключно християнам [224, с. 594–595]. 

Початок правління імператора Олександра ІІ позначився певним покращенням 

становища євреїв. Так, особи, що мали вищу освіту, отримали право на державну 

службу. Указ Миколи І про заборону євреям обіймати державні посади втрачав 

свою чинність. За законом від 27 листопада 1861 р. на службу дозволялося брати 

тільки тих євреїв, які мали ступінь не нижче кандидата університету чи доктора 

медицини (сучасний диплом з відзнакою). Закон від 1 квітня 1862 р. поширював 

право на службу і на тих євреїв, що мали ступінь не нижче дійсного студента 

(завершили університет без відзнаки). В 1865–1867 рр.  це право було поширене і на 

лікарів, які навіть не мали звання доктора медицини (винятки складали Петербург та 

Москва) [271]. 
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Впровадження судових статутів 1864 р. на Правобережжі, що розпочалося в 

1871 р. введенням мирового суду і закінчилося в 1880 р., коли набрали чинності 

решта судових інститутів, передбачених судовою реформою, значною мірою євреїв 

не торкнулося. Єдиним інститутом, де вони могли брати участь, був суд із 

присяжними засідателями.  

Окремим пунктом судових статутів визначалася процедура формування 

списків присяжних засідателів від євреїв. При складанні чергових, запасних та 

четвертних списків присяжних засідателів кількість євреїв, які вносилися до них, 

відповідала відсотковому співвідношенню їх загальної кількості в кожному повіті до 

чисельності всього населення повіту. Це правило діяло і під час призначення з 

чергових списків 30 засідателів і 6 запасних на весь період засідань. За цим 

слідувало таке: «якщо під час жеребкування число євреїв перевищило б визначену 

для них кількість в повіті, до списку вносилися лише імена перших, які витягнуті 

були до поповнення визначеної пропорції; інші місця серед присяжних засідателів 

розподілялися шляхом жеребкуванням між особами християнських та інших 

віросповідань» [260, с. 5–6]. Ця норма вводилася в Південно-Західному краї в силу 

того, що імперська влада побоювалася впливу євреїв серед присяжних засідателів, 

тому після оприлюднення указу від 19 липня 1877 р. міністр юстиції Д. Набоков в 

своєму дорученні губернаторам Київської, Подільської та Волинської губерній 

повідомляв, що повітовим комісіям, які мали складати списки присяжних 

засідателів, повинна бути надана інформація щодо кількості євреїв, які, відповідно 

до процентного співвідношення їх до загального населення, мають вноситися в 

кожному повіті до чергових, запасних, четвертних списків [12, арк. 1–2].  

Такі обмеження мали під собою основу, оскільки за «Відомостями про 

кількість населення в губерніях Південно-Західного краю за повітами та про 

кількість євреїв, що мешкають в кожному повіті» випливало, що кількість євреїв в 

цілому в Київській губернії становила 13,1 %, в Подільській – 12,5 %, в Волинській 

– 13,5 %. Відповідно, в повітах Київської губернії їх було 9,8 %, в Подільській – 

10,2 % , в Волинській – 10,3 %. Тоді як в містах Київської губернії – 37,3 %, в 

Подільської – 43,8 %, Волинської – 54,7 % [12, арк. 4–5]. Зрозуміло, що влада всій 
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цій масі право бути присяжними засідателями надати не могла. Тому й було введено 

обмеження, яке й визначало кількість присяжних засідателів від євреїв (Додаток Д) 

[12, арк. 4–5]. 

На час відкриття окружних судів на Правобережжі в червні 1880 р. саме така 

кількість присяжних засідателів від євреїв була визначена. Сподіватися на більше в 

світлі майбутніх подій (положення комітету міністрів «Про порядок приведення в 

дію правил про євреїв») євреям було марно. Вбивство імператора Олександра ІІ не 

дало їм можливості сподіватися на лібералізацію з боку влади. Більше того, законом 

від 3 травня 1882 р. євреям заборонялося селитися поза межами міст та містечок, 

орендувати та купувати нерухомість у сільській місцевості, торгувати в неділю та 

під час християнських свят. Зазначені пункти приймалися лише в губерніях 

постійної осілості євреїв, тобто і на Правобережжі в першу чергу [220, с. 181]. За 

такого перебігу подій євреям не варто було розраховувати і на покращення їх 

становища як присяжних засідателів окружних судів. 

Окружним судом була запропонована така система поділу присяжних 

засідателів: по-перше, за віросповіданням (християни-православні, християни-

неправославні, нехристияни), по-друге, за соціальним статусом (дворяни, 

чиновники, чиновники воєнного відомства, купці, міщани, селяни). 

У загальному списку присяжних засідателів кількість православних становила 

69,4 %, християн неправославних – 17,5 %, нехристиян – 13,1 %. З них дворян було 

15 %, чиновників – 9 %, чиновників воєнного відомства – 0,5 %, купців – 5,6 %, 

міщан – 18 %, селян – 50 %. Православних найбільше було від Овруцького повіту 

(386 осіб), найменше від Житомирського (254 особи), християн неправославних 

навпаки від Житомирського – 128 осіб, від Овруцького – 29 осіб. Частка нехристиян 

була приблизно однаковою в трьох повітах: Житомирському – 78, Новоград-

Волинському – 75, Старокостянтинівському – 72. Це їх найбільша кількість. 

Відповідно, найменшу частку вони становили в інших трьох (Острозькому – 48, 

Овруцькому – 45, Заславльському – 43). Дворянами найбільше був представлений 

Новоград-Волинський повіт – 94 особи, найменше Овруцький – 40 осіб. 

Чиновництво в переважній більшості представляло Житомирський повіт – 131 
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особа. Пояснюється це тим, що тут розташовувався губернський центр та значна 

частина різноманітних установ Волинської губернії. Частка чиновників з інших 

повітів була значно меншою. Чиновники від воєнного відомства представляли лише 

два повіти – Заславльський і Старокостянтинівський (відповідно 6 і 8 осіб). 

Найбільша кількість присяжних від купців була в Житомирському повіті – 53, 

найменша – в Новоград-Волинському – 10. Переважна кількість міщан була 

вихідцями з Овруцького повіту – 130 осіб, найменша – 52 – з Заславльського повіту. 

Основну масу присяжних засідателів становили селяни. Найбільша їх кількість 

припадала на Острозький та Заславльський повіти, відповідно 303 і 300 осіб, 

найменше було від Житомирського повіту – 39 осіб [85, арк. 2–3]. 

Співвідношення різних соціальних станів залишалося сталим. Особливі 

тимчасові комісії мали чітко перевіряти і доповнювати загальні списки, виключати з 

них померлих та тих, хто втратив право бути присяжним засідателем і вносити тих, 

які це право отримали. Таким чином, щороку списки всіх мешканців повіту, які 

мали право стати присяжними засідателями в наступному році, повинні бути готові 

до 1 вересня [228, с. 188]. 

Місцем перебування окружного суду, як правило, було губернське місто, де і 

відбувалася значна частина судових засідань. Але засідання окружних судів з 

розгляду кримінальних справ відкривалися не лише в містах постійного 

перебування суду, але й в інших містах, які входили до відповідного округу. Такі 

засідання відбувалися у визначених місцях і в чітко встановлені строки. Час і місце 

виїзних засідань окружного суду попередньо визначали на загальних зборах 

відділень суду.  

За перше півріччя 1881 р. Житомирським окружним судом було проведено 12 

виїзних сесій. В зазначений період сесії відбувалися в усіх повітових містах округу 

крім Заславля – чотири рази в Житомирі, двічі в Новоград-Волинську, в Овручі, 

Острозі та Старокостянтинові. В загальній кількості ці сесії проходили 160 днів [52, 

арк. 40]. З цього можна зробити висновок, що судді більшу частину часу 

знаходилися в роз’їздах.  
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Число суддів як на засіданнях суду, так і під час засідань відділень становило 

троє осіб, в тому числі й голова суду. Крім них, на засіданнях обов’язково мав бути 

присутнім секретар канцелярії суду. При недостатній кількості суддів голова суду 

міг запросити члена іншого відділення суду. Якщо неможливо було поповнити 

склад суду в такий спосіб, тоді до засідання залучався місцевий судовий слідчий, 

або один із почесних мирових суддів [228, с. 191]. 

Засідання окружного суду були трьох видів: розпорядчі, судові та загальні 

зібрання відділень суду. Розпорядчі засідання проводилися для попереднього 

обговорення наказів суду, для першочергового розгляду справ про дисциплінарні 

стягнення з осіб судового відомства, для розгляду справ, що стосувалися управління 

судом; для винесення рішень з тих питань, що виникали під час розгляду справ, які 

за статутами кримінального та цивільного судочинства слід вирішувати саме на 

розпорядчому засіданні суду; для вирішення справ і питань, що підлягали розгляду 

радами присяжних повірених у тих випадках, коли даної ради не було. Розпорядчі 

засідання відбувалися за зачиненими дверима. Засідання по вирішенню 

кримінальних та цивільних справ проходили публічно [228, с. 192]. 

У Житомирському окружному суді з 391 засідання суду в 1883 р. 140 були 

розпорядчими [61, арк. 1–2], 1884 р.  з 404 – 187 [65, арк. 2], 1886 р.  з 322 – 128 [69, 

арк. 3], 1887 р. з 374 – 165 [72, арк. 5]. 

Іншим видом засідань були безпосередньо судові, на яких розглядалися і 

вирішувалися кримінальні та цивільні справи. Справи під час судових засідань 

вирішувалися як публічно, так і за зачиненими дверима, а також за участю 

присяжних засідателів або без них. Так, в 1883 р. всього судових засідань було 251, з 

них 246 – публічні, а 5 – за зачиненими дверима. Із загальної кількості судових 

засідань в 1883 р. (251), 187 відбулося за участю присяжних засідателів, 64 – без 

них. У 1887 р. всього судових засідань було 209, з них публічних – 195, 14 – за 

зачиненими дверима. Із загальної кількості судових засідань в 1887 р. (209), 187 

відбулося за участю присяжних засідателів, 22 – без них.  

На судових засідання Житомирського окружного суду в 1883 р. остаточно 

було вирішено 797 кримінальних справ, з низ за участю присяжних засідателів 428 
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(425 – публічно; 3 – за зачиненими дверима) і 369 – без участі присяжних засідателів  

(367 – публічно; 2 – за зачиненими дверима) [61, арк. 2–3]. У 1887 р. остаточно було 

вирішено 725 справ, з них за участю присяжних засідателів 428 (419 – публічно; 9 – 

за зачиненими дверима) і 297 справ без участі присяжних засідателів (292 – 

публічно; 5 – за зачиненими дверима) [72, арк. 4]. 

Окружний суд сам визначав дні засідань. На першому засіданні 

Житомирського окружного суду 1 липня 1880 р. було визначено, що засідання 

цивільного відділення будуть проходити по вівторках і п’ятницях. Якщо ці дні 

будуть збігатися із святами, то засідання переноситься на наступний визначений 

день. За постановою суду засідання відкривалися об 11 годині [52, арк. 1–2]. 

Останнім видом засідань окружного суду були загальні зібрання відділень 

суду. Ці засідання проводилися для заслуховування постанов, що стосувалися 

даного суду або ж судів загалом; для наради щодо кандидатів на посади, що були 

вакантними; для відправлення у відпустку або звільнення з посад осіб судового 

відомства; для розгляду рішень щодо дисциплінарних стягнень з чиновників суду; 

для розгляду щорічних звітів щодо руху справ в суді та заслуховування звітів 

підвідомчих мирових судів; для винесення рішень про відмову особам, що бажали 

вступити на посаду кандидата судового відомства; для вирішення справ, що за 

статутами кримінального та цивільного судочинства мали розглядатися на 

загальних зібраннях. У всіх інших випадках, якщо голова суду визнавав за необхідне 

скликати загальні зібрання, за важливістю питання, що мало розглядатися [228, с. 

193]. 

Під час загальних зібрань суд починав роботу за присутності не менше як 2/3 

від загальної кількості суддів. На будь-якому засіданні суду секретар мав вести 

загальний журнал, до якого вносилася дата проведення засідання, час початку, всі 

присутні на ньому судді, порядок денний і які справи відкладалися.  Далі по порядку 

вносилися питання і навпроти них секретар писав рішення, яке приймав суд. Після 

завершення засідання всі присутні судді ставили свої підписи в цьому журналі, 

секретар скріплював їх печаткою [52, арк. 1–2]. 
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Відповідно до судових статутів, до міністерства юстиції надходили звіти від 

усіх судів та осіб прокурорського нагляду про хід судових справ та про підсудних за 

минулий рік. Звіти складалися за відповідною формою, що встановлювалася 

міністерством юстиції та у визначені строки. Звіт окружного суду складався 

головою суду разом з окружним прокурором, потім розглядався на загальному 

зібранні відділень суду та передавався до судової палати. Далі судова палата 

складала загальний звіт по всьому округу та передавала його до міністерства 

юстиції [228, с. 194]. 

Звіти Житомирського окружного суду надходили до Київської судової палати. 

Форми звітів дуже часто змінювалися й були різних видів, але основний зміст 

залишався сталим. Житомирський окружний суд відсилав до судової палати звітні 

відомості за рік. Вони містили інформацію про хід цивільних справ в окружному 

суді. Звітні відомості про хід кримінальних справ були різного змісту і включали в 

себе багато відомостей про діяльність суду, покарання підсудних та скоєні злочини 

[72, арк. 5]. 

Отже, з наведеного вище матеріалу можна зробити певні висновки. Судова 

реформа на Правобережній Україні в повному обсязі була введена лише в 1880 р., 

майже через 16 років після її офіційного затвердження в Російській імперії. До 

«західного краю» судові перетворення дійшли в дещо обмеженому вигляді. Але в 

більшості основні інститути нових судів були збережені. Насамперед слід говорити 

про інститут присяжних засідателів. Значна частка судових засідань проводилася 

саме за їх участю. Суттєвим недоліком у цьому питанні залишалося призначення 

присяжних засідателів. В зв’язку із змінами в законодавстві (саме для 

Правобережжя) присяжних засідателів призначали, а не обирали, як це було на 

інших територіях імперії. Процес призначення засідателів був досить заплутаним та 

багатоступеневим. Із списків легко могли бути вилучені особи, які, як зазначалося, 

за своїми моральними та політичними переконаннями, не могли стати присяжними 

засідателями. Гостроти додавало й єврейське питання. Євреям віддавалася незначна 

частка місць серед присяжних засідателів. Не останню роль в призначенні 

присяжних засідателів відігравав майновий ценз, за яким безземельний або 
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малоземельний селянин не міг стати присяжним засідателем. Робота окружного 

суду зазнавала нарікань. Це особливо було видно під час перевірок, але водночас 

тим всі елементи суду, хоч і не досконало, все ж працювали. 

 

 

3.2. Кадровий склад Житомирського окружного суду 

 

 

Завершення судової реформи 1864 р. на Правобережжі породжувало нову 

проблему для імперської влади, а саме проблему кадрового наповнення 

новоутворених судів, в першу чергу окружних. Як зазначалося вище, страх перед 

польською частиною населення краю був досить відчутним. Закріплена ще в 60-х 

ХІХ ст. репутація поляків, як непримиренних, ворожо налаштованих державному 

порядку елементів, продовжувала панувати в суспільстві, хоча в значно 

«притупленому» стані [334, с. 100]. 

Польська та полонізована шляхта Правобережної України представляла 

найчисленніший прошарок дворянства Російської імперії [325, с. 83]. Тому за таких 

умов для кадрового наповнення судів влада мала обирати: або новими суддями 

ставало б місцеве дворянство, представлене переважно польською шляхтою (адже 

інші стани поки що не бралися до уваги), або це могли бути «прийшлі» чиновники-

дворяни з інших губерній Російської імперії. Зрозуміло, що другий варіант був 

більш привабливим, адже за такого розвитку подій влада могла розраховувати на 

підготовлених та лояльних до неї чиновників. 

Окреслення кола осіб, які мали право зайняти посади у новоутворених судах, 

знаходимо безпосередньо у Судових статутах 1864 р. Голова, заступник голови, 

члени суду призначалися імператором за представленням міністра юстиції. Голова 

суду, а також його заступники призначалися з категорії осіб, які мали стаж роботи в 

судовому відомстві не менше трьох років, але на посадах не нижче члена або 

прокурора окружного суду. Членом окружного суду могла стати особа, що 

пропрацювали в судових органах не менше трьох років на посаді не нижче 
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секретаря суду або присяжні повірені, які мали стаж роботи не менше десяти років 

та позитивні відгуки з місця попередньої роботи [228, с. 196]. Тобто, призначення на 

ключові посади окружного суду відбувалося виключно імператором за поданням 

міністра юстиції, хоча статути і містили ряд постанов в частині вибору саме 

окружними судами та палатами своїх членів на вакантні посади, але якраз не 

остання роль міністра юстиції у призначенні чиновників суду нівелювала 

можливість вибору на місцях. Як зазначав відомий професор університету 

Св. Володимира історик права О. Кістяківський, виборність судів можна 

застосовувати з великою користю, але для цього, в першу чергу, мала б бути готова 

громадськість, як зазначає дослідник, її «розумовий розвиток», щоб мати 

можливість не тільки виконувати судові обов’язки, але й вміло контролювати 

правильне їх виконання [354, с. 16–17]. Але на превеликий жаль громадськість 

імперії, в тому числі і людність Правобережжя, до таких нововведень була не 

готова. 

 Зайняти посаду судового слідчого мали право кандидати на судові посади, що 

перебували при всіх окружних судах. Головними умовами для них були: досягнення 

двадцятип’ятирічного віку та зайняття судовою практикою не менше чотирьох 

років. За таких умов голова та прокурор суду могли рекомендувати кандидата на 

судову посаду зайняти місце одного з судових слідчих відповідного округу. 

Процедура призначення судових слідчих мала наступний вигляд: якщо в окружному 

суді була вакантна посада, тоді відбувалися загальні збори суду за участю прокурора 

і з кандидатів на судові посади обиралася особа, яка відповідала всім зазначеним 

вище вимогам. Далі визначена кандидатура потрапляла на розгляд міністра юстиції 

за попередньою згодою голови судової палати, потім імператор затверджував 

визначеного кандидата [228, с. 197]. В цій частині призначень влада теж намагалася 

шукати можливості обмеження головних принципів судової реформи – незалежності 

та незмінюваності суддів, адже судові слідчі були тією ланкою, що займалася 

безпосереднім розглядом (розслідуванням) справ. Тому владі слід було міцно 

тримати контроль над ними. Для цього була запропонована досить цікава схема. Ще 

у 1879 р. на сторінках «Журналу цивільного та кримінального права» зазначалося, 
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що заміщення посад судових слідчих здійснювалося надісланими чиновниками 

міністерства юстиції, тобто такими, що не затверджувалися на посадах. Загальна 

кількість затверджених слідчих нараховувала по округах, де вже діяла судова 

реформа 6 %, що викликало серйозне занепокоєння в частині законності. 

Застосована на практиці система, порушувала принципи незалежності суддів та 

відокремлення адміністративної влади від судової. Це призводило до того, що 

судове слідство виконувалося «агентом адміністративної влади» [296, с. 154]. 

Що ж стосується Правобережжя, то на прикладі Житомирського окружного 

суду можна побачити, що на час його відкриття у 1880 р. всі судові слідчі були 

офіційно затверджені на своїх посадах. Але вже у наступні роки, по мірі вибуття 

слідчих та переходу на їхні місця нових, практика описана в «Журналі цивільного та 

кримінального суду» почала широко застосовуватися. Це видно з того, що вже на 

період 1884–1886 рр., коли на 90 % оновився склад судових слідчих, нові чиновники 

у штатному розписі попереду свого прізвища мали префікс (рос. И. Д.), тобто 

виконуючий обов’язки [181, с. 337]. Прикметним є те, що така практика 

застосовувалась стовідсотково виключно до 1917 р. За таких умов судовий слідчий, 

умовно кажучи, втрачав свою незалежність, оскільки за будь-яких обставин міг бути 

переведений або звільнений, адже формально відповідної посади він не займав. 

Ще однією обставиною, що прив’язувала працівників суду, зокрема і судових 

слідчих, до адміністративної влади, була можливість просування по службовій 

ієрархії, отримання чинів. Як зазначав О. Кістяківський, у планах судових 

реформаторів були пропозиції стосовно скасування штатних чинів для суддів. 

Таким кроком вони намагалися в черговий раз відділити судову владу від 

адміністрації, тобто зробити почесне звання судді не за рангом, а за важливістю 

покладених на нього обов’язків [354, с. 13]. Але, на жаль, такі пропозиції не були 

почуті. Судді, як і решта чиновницького апарату держави, мали право на штатні 

чини та нагороди. Це робило їх заручниками тих рішень, які в першу чергу могли 

задовольнити адміністрацію. Єдиним позитивним моментом залишались правила 

про строки вислуги на відповідних посадах. Але в статті «Журналу цивільного та 

кримінального права» і така думка піддавалась критиці, тому що практика свідчила, 
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що судді могли отримувати підвищення як за вислугою років, так і за сумлінне 

несення служби, а з іншого боку, не всі судді і за вислугою років однаково 

отримували чини [296, с. 164–165].  

Всі ці вилучення із судових статутів робили чиновників суду більш 

поступливими в питаннях прийняття рішень, а можливість просування по службовій 

драбині та отримання нагород ставили на один щабель з рештою чиновництва 

Російської імперії. Це, звичайно, не могло якісно впливати на відправлення 

судочинства. 

Разом з тим Судові статути 1864 р. визначали категорії осіб, які мали право 

займати посади в судових органах. Посаду в судовому відомстві могли отримати 

лише піддані Російської імперії, що мали вищу юридичну освіту або працівники, що 

займалися судовою практикою. Для вступу на посаду вимагався атестат 

університету чи іншого вищого навчального закладу  про закінчення курсу 

юридичних наук або кандидат на посаду мав скласти іспити з цих наук, тобто 

довести свої знання у судовій справі. Також в статутах зазначався перелік осіб, які 

не мали права на службу в судових органах. Це в першу чергу стосувалося тих, що 

знаходилися під слідством або були засуджені [228, с. 196]. 

Аналізуючи категорії осіб, які мали право на заміщення посад в органах суду, 

варто відзначити думку професора О. Кістяківського щодо юридичної освіти та 

судової практики для працівників суду. Він зазначав, що однією з найбільших 

прогалин Судових статутів 1864 р. було те, що вони надавали перевагу судовій 

практиці перед юридичною освітою. Так, наприклад, юрист, який отримав 

юридичну освіту, але без практики стати членом суду не міг, тоді як практик без 

юридичної освіти і навіть без вищої отримував посади не тільки члена окружного 

суду, судової палати та заступника прокурора, але й міг стати головою суду або 

прокурором [354, с. 19].  

Такі прогалини законодавців можуть пояснюватися тим, що на 1864 р. стан 

юридичної освіти в Російській імперії був на досить низькому рівні. Якщо взяти дані 

про випускників Імператорського університету Св. Володимира, то за десятиліття, 

що передувало судовій реформі, юридичним факультетом було випущено 183 
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студенти, тоді як після реформи 1864 р. і до початку 70-х рр. ХІХ ст. кількість 

випускників збільшилась до 310 осіб [346, с. 38]. Можна припустити, що ситуація зі 

станом юридичної освіти в інших навчальних закладах була не кращою, тому 

законодавці, прописуючи зазначені умови, перестраховувалися або навіть 

убезпечували себе від можливих проблем, пов’язаних з наповненням нових судових 

інститутів. Але далі ситуація щодо співвідношення юридичної освіти та практики 

почала поволі змінюватися в бік кращого забезпечення судів чиновниками-

юристами. 

Перш ніж перейти до питання кадрового наповнення Житомирського 

окружного суду після запровадження судової реформи 1864 р., слід поглянути на 

становище юридичної освіти у Південно-Західному краї. Як зазначалося вище, 

базовим вищим навчальним закладом, який готував юридичні кадри для краю в 

цілому та для новоутворених судових органів зокрема, був Імператорський 

університет Св. Володимира у Києві. Саме йому належала провідна роль у 

наповненні якісними кадрами нових судів. Але у переддень реформи та після її 

проведення становище юридичного факультету було непевним та викликало 

нарікання у суспільстві краю. Тому, на нашу думку, варто більш детальніше 

звернутись до тих проблем, з якими зіткнувся юридичний факультет. 

У 1866 р., як зазначалося вище, в Південно-Західному краї розпочалась 

полеміка з приводу запровадження судової реформи 1864 р. Одним з головних 

аргументів противників швидкого її проголошення стало питання незадовільного 

стану юридичного факультету. Так, вже відомі нам головні противники 

запровадження судової реформи в краї – голова Київської палати цивільного суду 

Д. Чернов та його заступник Я. Рашет вказували на складне становище юридичного 

факультету [4, арк. 61]. 

Чому ж факультет опинився в такому становищі? У 1834 р. був відкритий 

Імператорський університет Св. Володимира у Києві. 1835 р. було засновано 

юридичний факультет, подія непересічного характеру для Південно-Західного краю. 

Базою для новоутвореного навчального закладу став Кременецький або Волинський 

ліцей, майже всі викладачі якого були переведені до університету. Біля витоків 
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юридичного факультету стояли відомі правники того часу. Це, в першу чергу, 

викладач ліцею, брат знаного поета А. Міцкевича – Олександр Міцкевич. Хоча він 

був єдиним юристом з Волинського ліцею, але навколо нього почав формуватися 

новий факультет. Звичайно, О. Міцкевич самотужки не міг сформувати цілий 

факультет, тому на допомогу йому з Віленського університету був переведений, ще 

один відомий юрист першої половини ХІХ ст. – Ігнатій Данилович, його заслуги 

перед Південно-Західним краєм були описані вище [351, с. 127]. 

Двоє зазначених правників стали так би мовити стовпами новоутвореного 

юридичного факультету. На допомогу їм з Петербурга було призначено молодих, 

але здібних викладачів, що опановували юриспруденцію за кордоном, переважно в 

Німеччині. 

Тому й не дивно, що за перші чотири роки (1835–1839) кількість студентів-

юристів складала більше половини всіх студентів університету. Докорінним чином 

ситуація почала змінюватися вже 1838 р. Пов’язано це було з виступом польських 

студентів або смутою Ш. Конарського, після якої в університеті почалися чистки. 

Торкнулися ці чистки і юридичного факультету, в тому числі і зазначених вище 

викладачів. У 1839 р. з університету почали масово звільняти або переводити до 

інших навчальних закладів викладачів. О. Міцкевич опинився у Харківському 

університеті, а І. Данилович – у Московському [351, с. 183–184]. 

Хоча викладачі-поляки і були визнані керівництвом непричетними до справи 

бунту, але як зазначив міністр С. Уваров, «становище їхнє в Києві було 

ненормальним, тут вони були непотрібні, адже постійно мали докладати зусиль для 

безпеки у взаєминах зі студентами, а, відповідно, і впливу на них не мали, разом з 

тим їх переведення з Києва було радше справою політичною, але ніяк не 

справедливістю» [312, с. 167]. 

Після таких маніпуляцій з викладачами-поляками в університеті 

Св. Володимира престиж юридичного факультету почав невпинно падати, хоча 

кількість випускників і не змінювалась, а от якість освіти бажала кращого. Влучним 

було зауваження одного з перших викладачів юридичного факультету 
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С. Богородського про нове поповнення викладацького складу у 1846–1848 рр., яке 

не йшло в жодне порівняння з успіхами 30-х – початку 40-х ХІХ ст. [351, с. 396]. 

Наступні покоління викладацького складу юридичного факультету 

характеризували зупинку розвитку так: «ніхто з них не отримав вчених ступенів. Це 

останнє, не важливе саме по собі, але слугує виразником недостатньої витримки 

характеру і відсутності здатності до посидючої праці. Порівнюючи з цього боку 

людей, що навчалися за кордоном в 40-х рр. ХІХ ст., з вихованцями 30-х рр., то 

можна побачити величезну різницю, в якій проявились основні риси, з одного боку, 

духовних училищ, з яких вийшли ці останні, з іншого, відмінність двох суміжних 

десятиліть нашого століття. Обдарованість людей 30-х рр. ХІХ ст. була різних 

ступенів починаючи від високої – К. Неволіна і С. Богородського і досить помірною, 

але всі вони служили справі вищої освіти [351, с. 396–397].  

Простежуючи подальший розвиток юридичного факультету університету 

Св. Володимира, можна констатувати, що в 50-х рр. ХІХ ст. він вже справляв 

гнітюче враження. У 1880 р. професор О. Кістяківський, характеризуючи тодішнє 

становище факультету, порівнював його з 50-ми рр. ХІХ ст.: «Факультет наш дожив 

до такої старості, що неохоче залучає нові елементи. В такому стані він був в 50-

х рр., поки не вимер і не довелось наповнювати його шляхом довгих приготувань» 

[268, с. 277].  

Тому й не дивним був факт, що юридична наука почала втрачати свої позиції, 

і це напередодні судової реформи. Вінцем стало повідомлення місцевих працівників 

суду про незадовільний стан юридичного факультету і це в той час (1866 р.), коли в 

Південно-Західному краї ішла полеміка про запровадження судових статутів. 

Висловлені думки не призначалися для широкого загалу, але, «стараннями» 

«Киевлянина», це все стало надбанням громадськості і поглибило полеміку навколо 

судової реформи. Водночас на поверхню спливли всі негаразди юридичного 

факультету. 

На цьому ґрунті кореспондент «Киевлянина» слушно закидав керівництву 

університету та юридичному факультету про недостатню кількість чиновників, що 

вийшли зі стін університету, і що адміністрація змушена запрошувати їх з інших 
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губерній імперії. Власні ж кадри відразу зі студентської лави направлялися на 

посади повітових суддів, мирових посередників, які, за незначним винятком, майже 

одразу звільнялись. Статистика, запропонована газетою, ілюструвала таку картину. 

За період 1865–1866 рр. зі 112 зайнятих вакансій тільки 46 займали київські 

студенти [288, с. 317]. 

До прикладу, в період з 1863 р. до 1883 р. юридичним факультетом було 

випущено 717 студентів і лише 9 (!) в різні часи опинилися в Житомирському 

окружному суді [211].  

Отже, випливає висновок, що університет та юридичний факультет ставали 

заручниками тодішньої політики. Адже значна частка студентів-випускників були 

поляками. Тому їм годі було сподіватися на призначення в Південно-Західному краї, 

а залишалося користуватися тим, що пропонувала влада за межами краю. Іншим 

аргументом на захист юридичного факультету було те, що в якому б стані він не 

знаходився, але в середньому він щорічно випускав 25 студентів [351, с. 38]. Про 

якість фахової підготовки цих випускників говорити важко. Але призначення на 

посади вони знаходили далеко за межами Правобережжя. Така тенденція в краї 

збереглась до кінця ХІХ ст. І як зазначав «Киевлянин», що в силу великого попиту 

на чиновників, які закінчили вищі навчальні заклади, юридичний факультет 

покращив свої справи з набором студентів. Але місцевий апарат влади, а особливо 

судова галузь з цього ніякого зиску не отримували, тому що левова частка 

випускників вирушала за межі краю. 

Голова цивільної палати Д. Чернов давав свої докази з приводу судової 

реформи та стану юридичного факультету. Звичайно його думки не призначалися 

для друку, але ці матеріали потрапили до «Киевлянина». Чернов зазначав, що весь 

час його перебування на посаді (з 1843 р.) він постійно відчував потребу в якісних 

кадрах. В першу чергу було бажання змінити чиновників польського походження на 

православних з достатнім рівнем освіти. Кожного року до нього зверталися 

випускники юридичного факультету у пошуках місця роботи. Після недовгої 

розмови він дізнавався про всі недоліки викладання юридичних наук в університеті 
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Св. Володимира та бачив неготовність випускників до роботи в суді [288, с. 317–

318]. 

Головна вада полягала в тому, що наукова підготовка студентів не 

задовольняла вимоги практики, хоча по суті практику випускники мали шукати саме 

в суді. Далі Д. Чернов продовжував: «в результаті випробувань виявлялося, що одні 

з студентів, усвідомлюючи недостатність своїх наукових знань, безумовно просили 

про прийняття їх на службу і згодом, з набутими знаннями, піднімалися службовими 

щаблями, інші ж на пропозицію їм зайнятися спершу переписуванням паперів, 

заявляли про те, що вони не готували себе в писарі. І в цьому задовольнялося їх 

бажання: доручалося складання доповідей зі справ з попередніми поясненнями, в 

якому вигляді і порядку повинні бути виготовлені ці доповіді. Не вважаючи за 

потрібне запитати досвідченого чиновника про певні проблеми у складанні 

доповідей, захоплювалися власними поняттями, і з доповідей виходили нелогічні 

міркування, а розумування, зовсім не застосовні до практики, навіть з граматичними 

помилками [288, с. 318].  

   Наголошуючи на слабкості київських студентів, голова цивільної палати 

звертався до випускників Московського університету як до більш кваліфікованих в 

науковій та практичній підготовці. 

У свою чергу Імператорський університет Св. Володимира та юридичний 

факультет не наважувалися захищати себе проти такої суспільної думки. Вони лише 

відновили справедливість щодо кількості студентів та заміщення професорських 

місць.  У 1850–1857 рр. число студентів коливалося від 85 до 109, але з 1858 р. ця 

цифра неухильно зростала від 113 в 1858 р. до 239 в 1865 р. Слушним зауваженням 

адміністрації університету було те, що практичному судочинству в стінах 

навчального закладу підготувати неможливо [288, с. 318]. 

Не залишився осторонь полеміки навколо юридичного факультету і київський 

генерал-губернатор О. Безак, який в своєму рескрипті до міністра юстиції, 

спираючись на думки голови цивільної палати та його заступника, заявляв про 

неможливість проведення судової реформи з приводу проблем юридичного 
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факультету, тим самим посилюючи свою позицію з приводу судової реформи [351, 

арк. 61–62]. 

Підсумовуючи сказане вище, варто наголосити, що основною проблемою 

наповнення судових органів кваліфікованими чиновниками було їх походження, а 

не наукові чи практичні здібності, адже значна їх частка після відмови в посадах в 

Південно-Західному краї знаходила застосування своїх фахових знань в інших 

регіонах імперії навіть в судових органах. Місцева ж адміністрація в особі генерал-

губернаторів та чиновників суду продовжувала керуватися страхом перед 

польською елітою та захопленням нею установ краю. Від цього, звичайно, 

страждала справа поширення судової реформи. Ситуація не покращилася і в 70-х рр. 

ХІХ ст. Влада і далі продовжувала експорт чиновників з російських або 

лівобережних губерній. А власні кадри, випущені юридичним факультетом 

університету Св. Володимира, залишались незатребуваними та змушені були 

шукати кращої долі в інших губерніях імперії. Тим більше, що після судової 

реформи 1864 р. значно зріс відсоток студентів юридичного факультету, а отже і 

його випускників. 

Завершуючи роздуми з приводу юридичної освіти в Південно-Західному краї, 

варто звернутись безпосередньо до кадрового наповнення Житомирського 

окружного суду, визначити стан юридичної освіченості його працівників, їх 

походження, грошове утримання та власність, яку вони мали. Але насамперед варто 

звернутись до проблеми формування Житомирського окружного суду (перший його 

склад). Яким чином влада віднаходила шляхи наповнення судових органів за тієї 

ситуація, що склалась в краї? 

Перший склад Житомирського окружного суду був сформований 

безпосередньо перед його відкриттям 29 липня 1880 р. До нього входили: голова 

суду – М. Крестьянов, його заступники – Х. Клопов та М. Ансіо, вісім членів суду – 

П. Торбург, Є. Белозоров, М. Васильєв, С. Чернявський, П. Бедрага, В. Мамаєв, 

М. Введенський, А. Флеров. Разом з тим, окружний суд був представлений 20 

судовими слідчими. Посаду прокурора займав В. Шопен, який мав у своєму 

підпорядкуванні 9 заступників. Таку кількість чиновників мав Житомирський 
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окружний суд на момент свого відкриття. Тут не беруться до уваги інші працівники: 

нотаріуси, судові пристави, секретарі, про яких мова піде далі. 

Отже, перші судді новоутвореного окружного суду були, так би мовити, 

«імпортовані» з інших судових органів імперії. Це підтверджує думку про 

відсутність власних кадрів. 

Голова суду М. Крестьянов до свого призначення в Житомир працював 

заступником прокурора в Харківській судовій палаті [173, с. 315]. Його заступник 

Х. Клопов прибув з Владимирського окружного суду, де займав посаду члена суду 

[172, с. 312], а інший заступник М. Ансіо був членом Великолуцького окружного 

суду [174, с. 320]. Члени суду: П. Торбург – член суду Одеського окружного суду 

[175, с. 337], Є. Белозоров – заступник прокурора Курського окружного суду [174, с. 

329], М. Васильєв – єдиний службовець серед решти членів суду, що з 1873 р. мав 

досвід роботи у Волинській палаті кримінального та цивільного суду [37, арк. 71], 

С. Чернявський – заступник прокурора Рязанського окружного суду [175, с. 326], 

П. Бедгара – заступник прокурора Харківського окружного суду, В. Мамаєв – член 

Харківської судової палати [172, с. 318], М. Введенський – член Сарапульського 

окружного суду [173, с. 326]. 

Судовими працівниками нижчого рангу були судові слідчі. Картина їх 

переміщення до новоутвореного органу представлена в Додатку Е. Там можна 

бачити, що принцип формування цих посад дещо відрізнявся від попередніх (голови 

суду, заступників, членів суду). На момент відкриття Житомирського окружного 

суду 14 з 20 судових слідчих залишили за собою посади, які вони займали при 

Палаті кримінального та цивільного суду, тобто в дореформеному органі. Вони 

обіймали посади як судових слідчих, так і членів палати. Решта, 6 осіб, були 

новоприбулими. Відомостей про їх попередню службу немає. Тому можна зробити 

припущення, що це були молоді кандидати на посади. Адже штатні чини, які вони 

мали (від губернського секретаря до титулярного радника), вказували на те, що вони 

були ще досить молодими службовцями, коли потрапили до Житомирського 

окружного суду. Щодо прокурорського нагляду, то всі 10 членів, включно з 

прокурором, були залучені з попереднього дореформеного складу. 
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Проаналізувавши склад новоутвореного Житомирського окружного суду 

доходимо висновоку, що влада не дуже переймалась питанням формування цього 

органу. Значна частина службовців була залучена з попереднього складу 

дореформеної Палати кримінального та цивільного суду. Тобто одного з головних 

застережень творців судової реформи 1864 р. про те, що в нові суди мали приходити 

нові люди, не було дотримано. З іншого боку, як вже наголошувалося, край в силу 

політичної ситуації потерпав від «кадрового голоду» і в тих умовах, мабуть, не 

варто було б сподіватися на повну заміну старих чиновників новими. Єдиним 

позитивним моментом на той час було залучення голови, заступників та членів суду 

з інших губерній, де судова реформа вже укорінилась. Звідти ці люди могли 

принести щось нове для краю, що тільки отримав судові статути. Далі вирішення 

проблеми «кадрового голоду» за рахунок власних ресурсів, в першу чергу, 

юридичного факультету Імператорського університету Св. Володимира, почало 

здійснюватись в кінці 80-х – першій половині 90-х рр. ХІХ ст. У додатку Е показано 

перший склад судових слідчих Житомирського окружного суду та їх службові 

переміщення. 

З’ясувавши шляхи формування першого складу Житомирського окружного 

суду, варто зупинитися на питанні юридичної освіти його працівників. Маючи дані 

більшої частини судових службовців першого складу окружного суду, можна 

констатувати, що значна частина особового складу Житомирського окружного суду 

(голови суду, їх заступники, члени суду, судові слідчі, старший нотаріус) за увесь 

час існування зазначеного судового органу (1880–1916 рр.) закінчила вищі навчальні 

заклади імперії, більше того, отримала дипломи юристів. Двоє членів суду, в різні 

роки М. Філіппов (1884–1891) та М. Марков (1898–1911), не були дипломованими 

юристами, але мали вищу освіту. Обидва закінчили фізико-математичні факультети, 

перший – в Імператорському Санкт-Петербурзькому університеті [80, арк. 93], 

другий – в Харківському [162, арк. 70]. 

Усього четверо працівників зазначених посад не мали вищої освіти. Але всі 

вони були прийняті на посади у 1880 р. – М. Ансіо (Лазаревський інститут східних 

мов) – заступник голови суду, П. Торбург (Воронезька гімназія) – член суду, 
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А. Завалієвський (Борзненське повітове училище) [80, арк. 104], Ю. Волкенштейн 

(губернська гімназія) – обидва судові слідчі. Причину наявності судових 

працівників без вищої освіти можна побачити в тому, що на момент відкриття 

нового суду був брак кваліфікованих кадрів з освітою, тому адміністрація пішла на 

залучення цих осіб. До того ж, усі вони мали не менше восьми років стажу у 

відомстві міністерства юстиції. Практика стала визначальною ще для одного 

працівника на посаді слідчого з особливо важливих справ в першому складі 

окружного суду – М. Вараксіна (1880–1882 рр.), який не, закінчивши Санкт-

Петербурзький університет, став службовцем. Тут, як і в попередньому випадку, 

основну роль відіграла практика роботи в попередніх судах (12 років), але служба 

його обмежилась двома роками [36, арк. 103]. В наступні роки осіб, що не мали 

вищої освіти, на службі в Житомирському окружному суді не було. 

Навчання службовців Житомирського окружного суду проілюстроване в 

додатку Ж. Отримані дані яскраво свідчать про кількісну перевагу на початкових 

етапах становлення нового суду навчальних закладів не місцевого значення 

(Імператорський університет Св. Володимира), а інших університетів Російської 

імперії, зокрема Санкт-Петербурзького, Московського, Харківського. Це було 

свідченням зазначених вище негараздів, пов’язаних з юридичним факультетом 

університету Св. Володимира та політикою імперської влади. Докорінним чином 

ситуація почала змінюватися з середини ХІХ ст., коли значна частина випускників 

місцевого юридичного факультету почала потрапляти до судових органів краю, 

зокрема і Житомирського окружного суду. 

Щодо інших працівників суду (прокурори та їх заступники, секретарі, 

нотаріуси, судові пристави), то інформація щодо цих категорій не повністю відома, 

але відомі джерела дозволяють сформулювати певні висновки та припущення. 

Посади прокурорів та їх заступників в окружних судах були, так би мовити, 

перехідним етапом між судовим слідчим та членом суду або його заступником. 

Щодо освітнього рівня цих чиновників, то всі вони в період (1880–1916 рр.) мали 

вищу юридичну освіту, за винятком вже відомого Ю. Волкенштейна, який був 
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вихованцем губернської гімназії і вищої освіти не мав. Він працював одним із 

заступників прокурора у 1884–1898 рр. [261, с. 368].  

Іншою важливою посадою при окружних судах були секретарі та їх 

помічники. Якщо прокурор та його заступники були перехідною ланкою в кар’єрі 

судового службовця, то посада секретаря була лише початком. Як правило, молодий 

спеціаліст – випускник вищого навчального закладу починав свою службу 

секретарем окружного суду. Це була свого роду «фільтрація», особливо для 

випускників університету Св. Володимира, адже значна їх частина була поляками, а 

їх не передбачалося залишати на судові посади в Південно-Західному краї. Тому всі 

секретарі або їх помічники, що отримували призначення на судові посади при 

Житомирському окружному суді, були православного віросповідання, хоча частка 

осіб, що займали ці посади раніше, були католиками, а відповідно – поляками. Але в 

період 1880–1916 рр. жодного службовця римо-католицького віросповідання на 

посадах голови, заступників, судових слідчих, прокурорів та їх заступників в 

Житомирському окружному суді не було. Простежити за їх подальшою службою 

стало можливим через «Список чинам міністерства юстиції». Таким чином ті 

службовці, що не пройшли «фільтрації», направлялися до інших судових установ 

імперії: наприклад, Вольдемар Нейкирх став заступником прокурора Кутаїського 

окружного суду [262, с. 1004], Георгій Ржевуцький – членом Черкаського окружного 

суду [262, с. 637], Михайло Пржибора – судовим слідчим Самарського окружного 

суду [262, с. 878], Олександр Поповський – судовим слідчим Читинського 

окружного суду [262, с. 491]. 

Через те, що секретарі окружного суду були джерелом кадрового поповнення 

безпосередньо судового органу, то зокрема в Житомирському окружному суді 

значна частка їх була з юридичною освітою та (у більшості випадків) випускниками 

університету Св. Володимира. Особливо це простежувалося з другої половини 90-х 

рр. ХІХ ст. 

Для посад судових приставів та нотаріусів юридична освіта не була 

обов’язковою умовою вступу на службу до суду. Тому, наприклад, на 1899 р. з 13 

нотаріусів, що працювали у відомстві Житомирського окружного суду, лише троє 
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мали вищу освіту, решта були випускниками гімназій, повітових училищ, духовних 

семінарій [95, арк. 6–7]. Не краща ситуація була і серед судових приставів. Тут з 7 

осіб не було жодного з вищою освітою [242, с. 23–24], що не дивно, адже для цих 

посад визначальною була практика, а не освіта. Тому значна частина службовців 

залишалась з середньою освітою. 

Водночас, політика імперської влади, пов’язана із зволіканням та затримкою 

судової реформи, парадоксальним чином посприяла розв’язанню проблеми 

«кадрового голоду» на Правобережжі та швидкому його включенню в орбіту 

судових перетворень. Поступове відродження юридичного факультету університету 

Св. Володимира та послаблення тиску на окраїни імперії призвели до того, що вже 

на початок ХХ ст. частка його випускників у Житомирському окружному суду від 

загальної кількості становила 35 %, а в 1916 р. це число збільшилося до 64 % [262, с. 

578–584]. 

Таким чином, можна підсумувати, що забезпечення Житомирського 

окружного суду якісними юридичними кадрами супроводжувалося від часу його 

відкриття у 1880 р. залученням службовців без вищої юридичної освіти, але це не 

могло негативним чином вплинути на його діяльність. Проблеми юридичного 

факультету Імператорського університету Св. Володимира, а як наслідок, і 

забезпечення новоутворених судів місцевими кадрами, були компенсовані за 

рахунок інших навчальних закладів імперії. Власним випускникам адміністрація 

продовжувала недовіряти, звинувачуючи у всьому юридичний факультет та низький 

рівень підготовки, хоча насправді продовжувала свою політику щодо поляків, 

призначаючи їх на судові посади за межами Південно-Західного краю.                   

Ще однією із значимих категорій чиновників суду була їх станова 

приналежність. Динаміка зміни різних станів на посадах (голів, їх заступників, 

членів суду, судових слідчих) відображена в Додатку З. За період роботи 

Житомирського окружного суду (1880–1916 рр.) домінантним його станом  було 

спадкове дворянство. Хоча за весь звітний період кількість дворян постійно 

змінювалась у бік зменшення, але на 1916 р. саме вони тримали першість, хоча 

перевага вже не була такою разючою, як у 80-90-х рр. ХІХ ст. Дворянство за всіх 
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часів залишалося надійним оплотом імперської влади. Це особливо стосувалося 

Правобережної України.  

Не набагато менше представництво в суді мало духовенство, що 

зарекомендувало себе владі як лояльний стан, особливо на момент запровадження 

нових судових установ у краї. В порівнянні із спадковими дворянами вихідці із 

духовного стану демонстрували динаміку до збільшення свого представництва в 

Житомирському окружному суді, а на 1905 р. взагалі зрівнялися за кількістю з 

дворянством. 

Решта станів не надто виділялась з-поміж інших. Винятком могли бути 

міщани, кількість яких на 1916 р. збільшилась до шести осіб, а також селяни. 

Представниками цього стану було двоє суддів, але в цьому нічого дивного не могло 

бути, адже селянство на кінець ХІХ ст. було дуже неоднорідним, серед них 

траплялися й доволі заможні люди.  

Категоріями, що заслуговували на увагу, були обер-офіцерські та штаб-

офіцерські діти, а також вихідці з чиновницьких родин. Ці, так би мовити, «молоді» 

стани були дуже неоднорідні, особливо, це стосується обер-офіцерських та штаб-

офіцерських родин, адже під цими назвами мали на увазі не тільки дітей військових 

офіцерів. Як зазначав дослідник С. Волков, стан обер-офіцерських дітей складався з 

дітей цивільних чиновників недворянського походження. Вони мали чини «обер-

офіцерських» класів – від XIV до XI,  та давали не спадкове, а тільки особисте 

дворянство, і дітей офіцерів недворянського походження, які народилися до 

отримання батьками першого офіцерського чину, що надавав спадкове дворянство 

[329]. Щодо стану штаб-офіцерських дітей, то це теж умовно мали бути діти 

військових. Цей стан утворювався у зв’язку із збільшенням чисельності дворянства 

в середині ХІХ ст. Маніфестом від 11 липня 1845 р. клас чинів, що давав право на 

спадкове дворянство, був підвищений. На військовій службі це був перший штаб-

офіцерський чин – майор (VІІІ клас), на цивільній – чин статського радника (V 

клас), а особисте дворянство – чини з ХІV по ХІІ, для цивільних – з ІХ по VІ, нижчі 

чини надавали право почесного громадянства. З 1856 р. клас чинів, що надавали 

спадкове дворянство, підвищили у військовій службі до VІ класу (полковник), а на 
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цивільній до ІV (дійсний статський радник). Що ж до особистого дворянства, то тут 

все залишалося без змін. Такий порядок отримання дворянства за чинами зберігся 

до 1917 р. 

Через те, що діти майорів та підполковників після 1856 р. не ставали 

спадковими дворянами, вони утворювали особливий стан – «штаб-офіцерських 

дітей». До нього могли входити і діти цивільних чиновників, що за законом не мали 

права на дворянство [329].  

Таким чином, на середину ХІХ ст. утворювалися два нових стани, які були 

представлені і у Житомирському окружному суді. У формулярних списках 

чиновників суду є інформація щодо їх походження. Значний відсоток їх були 

вихідцями з родин цивільних службовців, які за свою службу отримували класні 

чини, а їхні діти поповнювали стан обер-офіцерських та штаб-офіцерських дітей. 

Так, до першої категорії відносились, наприклад, А. Завалієвський – син 

губернського секретаря (ХІІ класний чин), О. Лончковський – син титулярного 

радника (ІХ класний чин) [45, арк. 3], М. Палівода – син губернського секретаря (ХІІ 

класний чин) [80, арк. 2], тоді як до другої – діти колезьких асесорів (VІІІ класний 

чин) – В. Гацкевич [80, арк. 76] та М. Ансіо [80, арк. 52]. 

Але залишався ще один порівняно новий стан – чиновницький, дуже схожий 

на два попередні. Тому на кінець ХІХ  – початок ХХ ст. ставало все важче визначити 

станову належність службовців. Особливо це стосувалося зазначених категорій, 

адже всі вони були приблизно однакові за своєю суттю. Тому й не дивує той факт, 

що деякі службовці в різних документах мали різне походження. Наприклад, 

судовий слідчий В. Сачин за «Списком чинів міністерства юстиції за 1894 р.» мав 

походження штаб-офіцерського сина [261, с. 367], а в тому самому документі за 

1916 р. був записаний сином чиновника [262, с. 582]. Але водночас до 1916 р. 

категорія штаб-офіцерських, обер-офіцерських та дітей чиновників значно 

збільшувала своє представництво в Житомирському окружному суді і разом 

утворювали найбільший стан. 

Таким чином, станова належність чиновників окружного суду за увесь час 

його існування зазнала кардинальних змін. Адже стан спадкового дворянства та 
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духовенства поступово був витіснений представниками чиновницьких родин. І якщо 

на 1880 р. дворянство виступало як найбільш лояльний стан і саме в ньому 

імперська влада бачила опору, зокрема у впровадженні судової реформи 1864 р. на 

Правобережжі, то на 1916 р. чиновництво міцно утвердилося на передових позиціях. 

Тобто владі за невеликий  проміжок часу вдалося створити велику станову групу, 

що була їй лояльною. Це ставало можливим, не в останню чергу, за рахунок 

присвоєння класних чинів та системи нагород, які надавали дворянство, як особисте, 

так і спадкове. Тому такі перспективи все більше і більше привертали молодь не 

шляхетного походження до цивільної служби.        

Немало важливим елементом служби чиновників суду було їх утримання 

(грошові виплати), які складалися з жалування, столових та квартирних коштів. 

Судові слідчі також отримували кошти на канцелярські витрати. За вислугу років 

члени окружних судів отримували 450-500 рублів на рік по закінченні десяти років 

служби на цій посаді. Судові слідчі додатково могли отримати 200 рублів на рік по 

закінченні п’ятнадцяти років служби. Крім того, членам суду виплачувалися так 

звані прогонні, добові та квартирні кошти на відрядження (виїзні засідання 

окружного суду). За вісім років (з 1892 по 1899) члени Житомирського окружного 

суду на відрядження витратили 49012,36 рублів. Якщо їх розділити на кожного з 14 

членів суду, то отримаємо суму приблизно 438 рублів на рік [91, с. 15]. Відповідно 

до з судових статутів 1864 р., чиновникам суду була встановлена сума їх утримання. 

З запровадженням судової реформи у Правобережній Україні суми виплат суддям 

були взяті відповідно до закону від 20 листопада 1864 р., тобто вони в порівнянні з 

рештою губерній Російської імперії не зазнали ніяких змін. Динаміка зміни 

грошового утримання чиновників Житомирського окружного суду 

продемонстрована в таблиці в Додатку К. Для порівняння подано суму утримання 

чиновників суду після 1907 р., коли відбулося підвищення виплат суддям. В 

Додатку Л подано вартість основних продуктів харчування у Волинській губернії на 

1902 р.  

Розмір квартирних виплат для судових слідчих судовими статутами 1864 р. 

визначений не був. Зокрема в законі зазначалося, що слідчим квартири надаються 
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самим окружним судом і лише в випадку, коли суд не може надати квартиру, тоді 

судовому слідчому виплачувалися кошти для найму житла. Тому до 1907 р. кожен 

слідчий Житомирського окружного суду отримував квартирні виплати відповідно до 

місця його проживання, наприклад для губернського міста на ці потреби виділялося 

180 рублів, тоді як для повітового – 115 рублів [80, арк. 55]. Судові слідчі 

Овруцького повіту на 1892 р. могли дозволити собі винаймати житло в місті за 

ціною 180 і 225 рублів на рік. Це були квартири з усіма додатковими приміщеннями 

(двір, сарай та інше), але без опалення і домашнього облаштування [158, арк. 14]. 

Утримання інших посадових осіб Житомирського окружного суду було значно 

меншим. Так, на 1880 р. секретар суду отримував 1200 рублів, заступник секретаря – 

600 рублів, судовий пристав – 600 рублів на рік. 

Однією зі статей доходу службовців Житомирського окружного суду було 

власне майно (земля, будинки, млини і т.п.), але мали їх в основному вихідці із 

дворянства. Наприклад, член суду П. Торбург в Луцькому повіті Волинської 

губернії мав 330 десятин землі, водяний млин. Його прибуток складав 1000 рублів 

на рік [80, арк. 91]. Член суду М. Філіппов в Ошмянському повіті Віленської 

губернії мав 343 десятини землі, два водяних млини. Прибутки М. Філіппова сягали 

800 рублів на рік [80, арк. 93], С. Чернявський від землі мав прибуток 500 рублів на 

рік [80, арк. 108]. Судовий слідчий П. Соловйов із власної садиби в місті Житомирі 

вартістю 3200 рублів отримував прибуток в розмірі 180 рублів на рік [50, арк. 1]. 

Траплялися і такі випадки, коли прибутки з землі значно перевищували виплати, 

пов’язані зі службою в окружному суді. Наприклад, голова Житомирського 

окружного суду К. Пащенко-Розвадовський отримував прибуток з власних земель в 

Мінській губернії в обсязі 12000 рублів [48, арк. 3–10], інший голова суду 

М. Нестельберг разом із дружиною володіли 550 десятинами землі, заводом та 

млином в Полтавській губернії, що оцінювалися в 72000 рублів, з прибутком 4500 

рублів [261, с. 354]. Член суду О. Давидовський володів 3740 десятинами землі, 

двома будинками в Житомирі вартістю 41000 рублів з прибутком 6400 рублів в рік 

[261, с. 361]. До сьогодні в місті Житомирі збереглись помешкання, що були у 

власності працівників Житомирського окружного суду – це будинок члена суду та 
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нотаріуса С. Громачевського та будинок нотаріуса І. Філіппова (Додаток М). Таким 

чином, окрім офіційних виплат чиновники суду отримували і додатковий прибуток 

у вигляді власних маєтностей.  

 

Висновки до розділу 

 

Отже, аналіз кадрового складу Житомирського окружного суду свідчить про 

те, що, по-перше, освітній рівень працівників суду протягом його роботи постійно 

підвищувався, особливо це стосується членів суду та судових слідчих, які на 1916 р. 

мали вищу юридичну освіту. Запровадження судової реформи на Правобережжі із 

запізненням давало можливість забезпечити суди юридичними кадрами, тому таких 

проблем, які були в європейських губерніях Російської імперії, в Південно-

Західному краї не спостерігалося. По-друге, на 1880 р. переважна більшість 

чиновників суду мала дворянське походження, оскільки влада шукала опору 

переважно серед найбагатших прошарків суспільства. У 80-90-х рр. ХІХ ст. ситуація 

докорінно не змінилась більшістю залишалися російські дворяни, зросла кількість 

вихідців із сімей православних священників або чиновників, тобто з тих категорій 

населення, що були найбільш лояльними самодержавству. Страх перед тим, що 

полякам вдасться отримати посади в державних органах, штовхав владу і на 

залучення суддівських кадрів з інших регіонів Російської імперії. До 1916 р. 

ситуація суттєво не змінилася. Місце дворян в суді зайняли представники з 

військових та чиновницьких родин Правобережної України, які, як і їх попередники, 

були повністю відданими російському самодержавству. Владі в південно-західних 

губерніях вдалося створити бюрократичний апарат, який повністю задовольняв її 

потреби. По-третє, самодержавство подбало про високий рівень грошового 

забезпечення чиновників суду. Члени суду та судові слідчі мали високий рівень 

матеріального забезпечення в порівнянні з іншими категоріями працівників в 

Російській імперії. В такий спосіб влада робила суддів вірними служителями 

інтересів самодержавства. 
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РОЗДІЛ 4 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЖИТОМИРСЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ З РОЗГЛЯДУ 

СПРАВ, ВІДНЕСЕНИХ ДО ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

 

4.1. Практики Житомирського окружного суду з розгляду кримінальних 

справ 

 

 

Запровадження судових статутів 1864 р. було покликано змінити не тільки 

судоустрій Російської імперії, але й запропонувати нову систему судочинства. 

Судова реформа мала на меті забезпечити якісне судочинство. Реформи 60-70-х рр. 

ХІХ ст., в першу чергу, земельна реформа, дали поштовх для зміни правового 

статусу вчорашніх кріпаків та їх панів. Судова реформа 1864 р. мала запропонувати 

нові правила у здійсненні, передовсім, кримінального судочинства. Вона, водночас, 

повинна була продемонструвати переваги нового судового процесу як основи на 

шляху до покращення правової культури населення. Нові правила були закріплені у 

«Статуті кримінального судочинства». Одну з провідних ролей у кримінальному 

процесі мав відігравати окружний суд. Йому в загальному порядку судочинства 

підсудні були всі кримінальні справи, що були вилучені з відомства мирових судів.  

У переважній більшості Житомирський окружний суд розглядав справи, що 

були пов’язані із заподіянням шкоди особі чи майну (вбивства, крадіжки, розбійні 

напади), з проявом неповаги до чиновників при виконанні ними службових 

обов’язків, перевищенням або бездіяльністю влади, злочинами чи проступками 

чиновників, порушеннями митних статутів, порушеннями громадського спокою та 

порядку, знищенням або пошкодженням чужого майна шляхом підпалу або у інший 

спосіб. 

Справи, що тягнули за собою покарання, поєднане з позбавленням чи 

обмеженням майнових прав, мали розглядатися окружним судом за участю 
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присяжних засідателів. Справи про державні злочини не входили до юрисдикції 

окружних судів, а були підсудні Судовим палатам або Сенату [229, с. 229–230]. 

«Статут кримінального судочинства» визначав певний порядок розгляду 

кримінальних справ в окружному суді. Першою інстанцією для початку розгляду 

карної справи виступав судовий слідчий, який безпосередньо і займався 

розслідуванням злочинних діянь. Початок попереднього слідства здійснювався за 

умови таких причин: приватна скарга, повідомлення органів поліції або інших 

посадових осіб, явка з повинною, порушення справи прокурором, ініціатива 

судового слідчого та невирішення справи в мировому суді і, як наслідок, її розгляд 

окружним судом, але тільки після проведення попереднього слідства судовим 

слідчим. Більшість справ Житомирського окружного суду розглядалася як апеляція 

на вироки мирового суду [229, с. 236–237]. 

Прикладом скарги приватної особи можуть слугувати вимоги землевласників 

про порушення карної справи проти селян, що чинили безлади на землях чи в 

маєтках або інші протиправні дії. Скарга потерпілого мала містити в собі такі 

обов’язкові пункти: час та місце скоєння злочину, причини, що зумовлювали 

підозри на тих чи інших осіб, зазначення розміру завданих збитків, приблизний 

обрахунок винагороди. Під час проведення слідства позивач отримував права: 

можливість виставляти своїх свідків, присутність під час різних слідчих дій, надання 

доказів, отримання копій протоколів та постанов [229,  с. 237]. 

Так, наприклад, у справі Г. Трофименка, що обвинувачувався за статтею 1483 

Статуту про покарання (спричинення каліцтва, поранень та інших ушкоджень 

здоров’я), мала місце приватна скарга від Д. Остапчука, в якій він обвинувачував 

Трофименка у його побитті. У скарзі вказано час (25 грудня 1880 р.), причини 

завдавання тілесних ушкоджень (без будь-яких причин побив та покалічив голову). 

Також у потерпілого на руках були довідка від лікаря та свідчення свідків пригоди. 

За цими фактами і була порушена карна справа [121, арк. 1].   

Після отримання судовим слідчим повідомлення про скоєння злочину або 

перенесення справи з мирового суду, починався збір інформації. В першу чергу 

слідчий виїжджав на місце злочину, проводив огляд або сам або за допомогою 
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експертів. Експертами могли виступати лікарі, фармацевти, професори, вчителі, 

техніки, художники, ремісники, казначеї та інші особи, які в своїй галузі знань 

набули значного досвіду. Після закінчення огляду місця злочину слідчим або 

судовим експертом складався протокол судового освідчення [229, с. 239]. 

Наступним етапом в проведенні досудового слідства був допит свідків. В 

своїй роботі судові слідчі зловживали цим важливим елементом для повного та 

неупередженого розгляду справи. Якщо допит свідків вже був проведений мировим 

суддею, тоді слідчі повторного допиту могли і не проводити. Це негативно впливало 

на розгляд справи, адже мирові суди дуже часто застосовували практику допиту 

одного свідка, а решті приписували його показання. Якщо ж справа починалася 

безпосередньо в окружному суді, тоді слідчий ретельно допитував свідків та складав 

за свідченнями кожного з них протоколи, які потім додавалися до справи. Допит 

свідків дуже часто ставав визначальним у встановленні особи чи кількох осіб, що 

скоїли злочин. Злочинці, як правило, не переховувалися від правосуддя, а спокійно 

продовжували проживати в своїх домівках. 

Як зазначалось вище, фігуранти кримінальних справ мали право виставляти 

своїх свідків. У справі про розповсюдження пожеж в Олевській та Сновидівській 

казенних дачах Овруцького повіту обвинувачені селяни звернулись до окружного 

суду з проханням про виклик їхніх свідків, що й було зроблено [120, арк. 66].  

Важливим елементом під час допиту свідків ставало приведення їх до присяги, 

адже неправдиві свідчення могли тягнути за собою притягнення свідків до  

відповідальності, про що слідчий попереджав на допиті. Значна кількість справ, що 

перебували на розгляді в Житомирському окружному суді, була якраз за неправдиві 

свідчення, подані під присягою. Покарання за такий злочин було досить суворим – 

виселення на поселення до Сибіру. Це було набагато важче покарання ніж, 

наприклад, крадіжка або розбійний напад, за які засуджувалися від трьох до шести 

місяців тюремного ув’язнення. 

Наступним етапом попереднього слідства ставав допит обвинувачених, під час 

якого слідчий збирав відомості про особу злочинця, надсилаючи запити до 

волосного старшини тієї місцевості, звідки походив обвинувачений. Старшина, як 
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правило, надсилав судовому слідчому посімейні списки обвинувачених, в яких 

детально описувалося їх сімейне становище (наявність батьків, дружини, дітей та 

інших близьких родичів) [120, арк. 29–31]. 

Обов’язковим елементом під час допиту обвинуваченого було визнання або 

невизнання  ним своєї провини, що в майбутньому судовому засіданні ставало 

пом’якшуючою або обтяжуючою обставиною. Після завершення допиту судовий 

слідчий відпускав обвинуваченого. В переважній більшості для таких осіб мірою 

запобіжного заходу ставала заборона залишати місце свого постійного перебування. 

Арешт застосовувався у випадках загрози для оточення з боку підозрюваного. 

Після застосування всіх заходів по проведенню попереднього слідства (допит 

свідків та обвинувачених, вилучення речових доказів, отримання всіх протоколів 

експертів) судовий слідчий в своїй постанові зазначав, що справа була достатньо 

розслідуваною, тому їй надавався подальший хід [229, с. 233]. 

Наступним етапом розгляду карної справи було направлення всіх матеріалів 

до заступника прокурора окружного суду у тому повіті, в якому було скоєно злочин. 

Вивченням ним однієї конкретно взятої справи в середньому складало два місяці, 

після чого заступник прокурора в письмовій формі міг вказати судовому слідчому 

на можливість долучення до справи нових фігурантів (обвинувачених, свідків, 

експертів). Такі дії прокурора тягнули за собою поновлення попереднього слідства з 

боку судового слідчого. Залучення до справи нових свідків або обвинувачених 

потребувало їх допиту та надання волосним старшиною посімейних списків нових 

фігурантів справи, що звичайно не могло не позначитися на термінах розслідування 

тієї чи іншої справи. Після проведення означених дій справа знову направлялася до 

прокурора. 

Протокол попереднього слідства, складений судовим слідчим, містив в собі 

відомості про особи обвинуваченого, наявні судимості, вжиті проти нього заходи 

запобіжного заходу, походження та звання, коли почалося та закінчилося досудове 

слідство, чи був цивільний позов і яка сума та кількість судових витрат [229, с. 235]. 

Протягом місяця заступник прокурора окружного суду складав обвинувальний 

акт, в якому стисло викладалася суть справи з усіма показаннями свідків та 
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обвинувачених. В кінці документу прокурором пропонувалися статті, за якими має 

судитися підсудний, а також у якій формі мало відбуватися судове засідання – за 

участю присяжних засідателів чи без них. Наступним етапом ставало затвердження 

обвинувального акту судовою палатою та передача прокурором справи на розгляд 

окружного суд [143, арк. 80]. 

Окружний суд отримував копію обвинувального акту, а також список осіб, що 

викликалися до судового розгляду справи: обвинувачені, свідки, експерти. Деякі 

обвинувачені отримували право на залучення до справи нових свідків за умови, що у 

проханні будуть зазначені обставини, про які мають свідчити нові фігуранти справи. 

Окружний суд уповноважував одного з членів суду бути доповідачем у справі. 

Безпосереднім початком розгляду справи в суді ставало розпорядче засідання, 

на якому в присутності голови суду або його заступника, трьох членів суду, 

прокурора, секретаря або помічника секретаря заслуховувалася доповідь 

уповноваженого в справі члена суду, який зазначав про всі відомості, зібрані 

судовим слідчим під час досудового слідства. Після цього суд призначав засідання у 

справі в тому повітовому місті, де було скоєно злочин. Проміжок часу між 

розпорядчим та судовим засіданнями міг розтягуватися до трьох-чотирьох місяців 

[229, с. 236]. У цей час всі учасники розгляду справи отримували повістки до суду 

на визначене число, обвинуваченим також надсилалися копії обвинувального 

вироку. 

До початку судового засідання всім учасникам процесу надсилалися списки 

суддів та ім’я прокурора – учасників засідання, а також список присяжних 

засідателів, як загальний так і основний, якщо це передбачалось обвинувальним 

актом [121, арк. 45]. 

Перед судовим засіданням формувався питальний лист, який складався для 

кожного підсудного окремо. Вгорі листа записувалась стаття, за якою 

обвинувачувався підсудний. Про це свідчить, наприклад, «питальний лист у справі 

про селян села Злобичі Ушомирської волості Житомирського повіту, що 

обвинувачувалися у нападі на лісову дачу Фітмана та Рокех». Далі сторінка 

поділялась на дві частини. Справа вказувалися прізвища підсудних та діяння, які 
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вони вчинили. У випадку цитованої справи їх налічувалося 44 і по кожному 

пропонувались питання: чи винні, чи невинні та статті відповідно до «статуту про 

покарання». Зліва залишалося порожнє місце, де потім вже в ході судового 

засідання вписувалися відповіді, чи винний підсудний, чи ні. Якщо суд був з 

присяжними засідателями, то це робили вони, якщо ні, то безпосередньо суд [144, 

арк. 31]. 

Після завершенню підготовчого процесу розпочинався безпосередній судовий 

розгляд справи. Прокурор суду зачитував обвинувальний акт та проводив 

роз’яснення з усіх питань справи. Обов’язковим  етапом судового засідання було 

визнання або невизнання підсудним своєї вини. Невизнання вини обвинуваченим, 

відповідно до законодавства, не давало суду чи прокурору можливості здійснювати 

його допит. Якщо ж підсудний визнав свою вину, то суд переходив до його допиту 

та перевірки доказів. Питання підсудному могли задавати як члени суду, так і 

присяжні засідателі. 

Основним елементом, на якому базувався судовий процес кінця ХІХ – початку 

ХХ ст., були показання свідків. До їх слів суд завжди ставився відповідально, але не 

завжди ці свідчення могли бути правдивими. Приведених до присяги свідків, 

просили залишити залу суду. Потім голова суду викликав їх по черзі  для подання 

свідчень. Допит починався з того, що свідку пропонувалося розповісти всі відомі 

йому обставини справи. Після цього голова суду давав можливість сторонам 

судового процесу поставити питання свідку. Якщо відповідями на питання сторін 

предмет показань достатньою мірою не пояснювався, тоді голова, члени суду, 

присяжні засідателі могли запропонувати свідку додаткові питання. Допитані свідки 

залишалися в залі суду до завершення засідання [229, с. 266].  

Окружний суд для пояснень нюансів в справі міг викликати на засідання 

обізнаних людей (експертів). Хоча в більшості суд задовольнявся їхнім письмовим 

звітом. Після завершення допиту підсудного, свідків, експертів судове засідання 

вступало в завершальну фазу. Прокурор окружного суду виступав з обвинувальним 

словом. В ньому він викладав суттєві обставини справи так, як вони виглядали за 

судовим слідством, а також робив висновок про ступінь вини підсудного. В 
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засіданнях без участі присяжних засідателів прокурор також визначав міру 

покарання підсудному. Наступним слово брав захисник обвинуваченого. За його 

відсутності обвинувачений міг виступити з останнім словом у свій захист.  

Наступним етапом судового розгляду ставало винесення вироку підсудному. 

За умови, що суд відбувався без участі присяжних засідателів, судді в спеціально 

відведеній кімнаті обговорювали ступінь вини та міру покарання підсудного. 

Доступ до наради суддів не мали ні прокурор, ні інші учасники процесу. Судді 

визначали вину підсудного за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтувалося на 

аналізі в сукупності всіх обставин справи. Результатом рішення суддів ставало: 

виправдання підсудного, за умови, що діяння, в якому він обвинувачувався, визнане 

не доведеним, звільнення підсудного від покарання за давністю скоєного злочину, 

помилування, безпосереднє покарання, коли вина його доведена повністю та не було 

причин, за якими він міг бути звільнений. При визначенні ступеня покарання суд міг 

як пом’якшити, так і збільшити вину підсудного. Однією з умов такого рішення 

ставало визнання або невизнання обвинуваченим своєї вини. [229, с. 269]. 

Під час судового процесу за участю присяжних засідателів саме на них 

покладалася відповідальність за винесення рішення стосовно підсудного. Засідателі 

після завершення всіх дій судового слідства залишали залу суду та переходили до 

кімнати, де відбувалися наради з приводу винесення рішення у справі. Законом 

визначалося, що присяжні, як і судді, мали керуватися внутрішніми переконаннями 

під час постанови вироку, а також вони мали право, якщо знайдуть достатні 

аргументи, визнати підсудного таким, що заслуговував на поблажливість. Як судді, 

так і присяжні засідателі з кожного питання обвинувального акта мали провести 

голосування. Свої думки вони мали схиляти до одноголосного рішення. Якщо цього 

досягти не вдавалося, тоді питання вирішувалося більшістю голосів, якщо ж голосів 

набиралося порівну, рішення приймалося на користь підсудного. [229, с. 272–273]. 

В призначений час голова суду в присутності одного з членів суду, прокурора 

або його заступника, секретаря або його помічника виголошував вирок. Вироки 

окружного суду без участі присяжних засідателів могли бути оскаржені в 

апеляційному порядку як підсудними, так і особами прокурорського нагляду. 
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Вироки, винесені присяжними засідателями, а також судовою палатою, визнавалися 

остаточними. Остаточні вироки могли бути відмінені в касаційному порядку як за 

скаргами учасників судового процесу, так і особами прокурорського нагляду [229, с. 

275]. 

Зовнішня легкість і простота кримінального процесу на практиці не завжди 

була такою. Неможливість себе захистити в суді через незнання законів або 

відсутність фінансів на оплату послуг адвоката не давала пересічному мешканцю 

Правобережжя сподівання на перемогу в суді. За таких умов судовий процес ставав 

непомірним тягарем для найбіднішого прошарку суспільства – селянства. 

80-ті рр. ХІХ ст. у Правобережній Україні позначилися демографічним 

вибухом. Загальна кількість населення зросла до 7 млн. осіб. Серед них частка селян 

становила 6,26 млн., тобто 90,6 % від загальної кількості жителів [314, с. 652]. 

Відповідно, її значну частину осіб, засуджених Житомирським окружним судом до 

покарання, становили селяни. У середньому з 1884 по 1895 рр. Житомирським 

окружним судом було засуджено 355 осіб з селян, 242 – з міщан, 18 – з дворян. 

Таким чином, майже в 58 % кримінальних справ, що розглядалися окружним судом, 

підсудними були селяни, 39 % – міщани і лише 3 % – дворяни. 

Що ж до безпосередньо видів злочинів, скоєних у межах юрисдикції 

Житомирського окружного суду, то перше місце посідали злочини, пов’язані з 

незаконним заволодінням чужого майна. Розбійні напади, пограбування, крадіжки, 

шахрайство становили близько 35 % від загальної кількості кримінальних справ, що 

розглядалися окружним судом [91, с. 11].  Найчастішим у зазначеному виді злочинів 

було конокрадство. Лише в 1881 р. у Волинській губернії було викрадено 4276 

коней [314, с. 653]. Така ситуація пояснюється тим, що у 80-ті рр. ХІХ ст. мешканці 

Правобережжя страждали не тільки від нестачі орної землі, але й від нестачі 

тяглової сили (волів та коней). Якщо звернути увагу на покарання за ці злочини, то 

воно становило лише 6 місяців в’язниці. Такий незначний термін покарання 

штовхав людей на такі злочини.  

Другими за кількістю скоєнь були злочини, пов’язані із заподіянням шкоди 

життю та здоров’ю особи (вбивства, самогубства, нанесення тілесних ушкоджень). 
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Частка цих злочинів у 1884–1887 рр. становила близько 14 %. Покарання за ці види 

злочинів суттєво різнилися. За вбивство з необережності (наприклад, в результаті 

необачної їзди верхи) за умови, що підсудний не визнав своєї вини, покарання 

становило два місяці арешту та церковне покаяння [142, арк. 2]. У випадку, коли за 

показаннями свідків було доведено, що вершник їхав повільно, його звільняли від 

покарання взагалі [139, арк. 30 зв.–31]. Нанесення тяжких тілесних ушкоджень 

групою осіб, наслідком яких стала смерть потерпілого, каралося двома місяцями 

тюремного ув’язнення [131, арк. 193] Набагато суворішим було покарання за 

сплановане вбивство – до 15 років каторжних робіт [134, арк. 120 зв.]. 

Інші злочини, скоєні в межах юрисдикції Житомирського окружного суду, 

становили більше 50 %. Значною мірою під цей відсоток підпадали порушення 

громадського спокою та порядку (розповсюдження шкідливих чуток, наклепів, 

неправдиві свідчення), неповага до присутніх місць та до чиновників під час 

виконання ними службових обов’язків (наклеп, образа посадових осіб). Прикладом 

такого злочину була справа про образу шляхтичем К. Кибальчицем станового 

пристава під час виконання ним службових обов’язків. Пристав прибув з вимогою 

мирового судді про розширення дороги, що пролягала на землях поміщика. 

Шляхтич, в свою чергу, не підкорився розпорядженню та, більше того, облаяв та 

обізвав пристава хабарником, за що суд покарав К. Кибальчиця одномісячною 

воєнною гауптвахтою [137, арк. 31]. Злочинними визнавались перевищення 

повноважень посадовими особами або бездіяльність влади, знищення або 

пошкодження чужого майна шляхом підпалу або в інший спосіб. 

На практиці ж вирішення кримінальних справ в Житомирському окружному 

суді було далеким від декларованого судовою реформою демократизму, 

неупередженості суддів, змагальності процесу та інших моментів, які 

виголошувалися реформою 1864 р. Складним залишалося передовсім становище 

українського селянства. Судова реформа мала забезпечити всі стани тогочасного 

суспільства рівністю перед законом. Насправді, якісне судочинство, як і до реформи, 

для більшості залишалось недосяжним. Українське селянство затиснуте з двох боків 

польською шляхтою та російським дворянством, впливом на їх життя євреїв, який 
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також не варто відкидати, вбачало порятунок здебільшого у спротиві вже 

усталеному порядку. Такий спротив звичайно вважався злочином, тому тут на арену 

виходив суд з його декларованим демократизмом та можливістю знаходження 

правди. Насправді ж селян чекали судова тяганина та непомірні витрати і як 

результат – розчарування. 

Майнова нерівність, відсутність необхідної кількості орної землі у селян, 

зменшення кількості цієї землі на душу населення (Волинська губернія – 1863 р. – 

2,1 дес. землі, 1892 р. – 1,4 дес. землі) змушували незадоволені верстви суспільства 

йти на крайні заходи – насильницьке захоплення або псування поміщицьких посівів, 

лісів, пасовищ. Такі дії селянства давали підстави владі в особі судів чинити 

правосуддя проти бунтівників. Кожного року в Житомирському окружному суді 

розглядалось близько 25 справ з формулюванням – насильницьке заволодіння 

чужим нерухомим майном, худобою, знищення межових знаків, знищення або 

пошкодження чужого майна, привласнення чужої власності. 

У 1903 р. в Житомирському окружному суді була розпочата кримінальна 

справа проти селян, які за попередньою згодою змовилися не виконувати урядового 

наказу та засипали межовий рів, що відділяв поля поміщика К. Осташевського від їх 

толоки. Внаслідок таких дій селянська худоба потрапила на поміщицькі 

землеволодіння та знищила на них посіви. Після цього поміщик К. Осташевський 

шляхом подання приватної скарги звернувся до Житомирського окружного суду 

[146, арк. 1].  

На попередньому слідстві були заслухані обидві сторони конфлікту. В своєму 

поясненні селяни зазначили, що вакантні землі та водопій для худоби знаходилися у 

їх спільному володінні з поміщиком, але на весні К. Осташевський самочинно 

заборонив їм користуватися водопоєм, викопавши рів. В такій ситуації селяни і 

зважилися на такий радикальний крок [146, арк. 63]. 

Зі свого боку, поміщик К. Осташевський вказав на те, що селяни 

користувалися іншим водопоєм, тому викопаний рів не зачіпав їх інтересів [146, арк. 

77]. Далі на допиті К. Осташевський, розмірковуючи над даною справою, вказав, що 

в злочинних діях брало участь все село, але підбурювачами були в першу чергу 
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Миронов, Сапожник, Гедзун, Самсонов, а також Костюк, який першим, як свідчили, 

став засипати рів. [146, арк. 77–78 зв.]. Такі свідчення поміщика К. Осташевського 

наводять на думку, що він сам нічого не бачив, а переконання його базувалися 

виключно на свідченнях інших осіб. Але окружний суд на це не зважив і прийняв 

свідчення поміщика до розгляду.  

Житомирський окружний суд своє рішення в цій справі обґрунтовував на 

свідченнях лише сторони потерпілих. Так, свідками у цій справі проходили 

керуючий маєтками К. Осташевського Козеродський, польовий сторож Огницький, 

поштар, кандидат на посаду сільського старости Ковальчук [146, арк. 97–101]. 

Свідки з боку потерпілого чітко вказували прізвища селян, які підбурювали інших 

та засипали рів. Свідки ж підсудних вказували на те, що як обвинувачені, так і вся 

громада села за домовленістю між собою брали участь у засипанні рову [146, арк. 

38]. Ці свідки на допитах не називали конкретних прізвищ, а наголошували на тому, 

що участь в безладах брало все село за обопільною згодою. 

На досудовому слідстві обвинувачені не визнали своєї вини, тоді як під час 

судового розгляду справи змінили свої свідчення та визнали себе винними. Цей 

аргумент для суду мав вагоме значення та впливав на кінцевий вирок.  

Таким своїм кроком підсудні полегшили справу суду, не надали їй широкого 

розголосу та й самі отримали порівняно невеликі строки ув’язнення. Тому 

остаточний вирок Житомирського окружного суду мав такий вигляд: підсудні не 

були визнані підбурювачами, а винними їх визнали лише в тому, що вони за 

спільною згодою не виконали наказу старшини про заборону закопувати рів. Суд 

визначив найактивніших осіб під час безладів, знову ж таки не без допомоги свідків 

потерпілої сторони, але з огляду на те, що підсудні визнали себе винними, вирок був 

для них дещо пом’якшений. Замість одного року і чотирьох місяців ув’язнення вони 

отримали по два місяці кожен [146, арк. 41–42 зв.]. 

Іншим, не менш показовим в питанні відносин окружного суду та селян став 

судовий розгляд справи про самовільну вирубку лісу селянами в володіннях барона 

де-Шодуара в Овруцькому повіті. Селяни, після отримання відомостей про початок 

проти них досудового слідства в цій справі, в своєму проханні до окружного суду 
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просили призначити їм казенного захисника та викликати на допит свідків в 

кількості 17 осіб, на що дістали відмову від суду з формулюванням «в клопотанні не 

вказано обставин, про які мають свідчити свідки» [147, арк. 15–16]. Тоді як барон 

де-Шодуар в своєму клопотанні вказав все як потрібно і його свідки були допущені 

до судового розгляду [147, арк. 28]. Ця обставина вказує на те, що селяни не знали 

правил ні досудового слідства, ні безпосереднього розгляду в залі суду, що 

призводило до негативних наслідків у суді.  

Для позитивного рішення справи на ту чи іншу користь не останню роль 

відігравала присутність адвоката. У цій справі окружний суд відмовив селянам в 

призначенні їм для захисту казенного повіреного в силу того, що повірений не мав 

права здійснювати захист поза місцем свого постійного проживання, а оскільки 

більшість казенних адвокатів проживала в губернському місті, а справи, як 

наприклад ця, слухалися в повітових центрах, тому сподіватися селянам на 

безкоштовну допомогу не доводилося. В свою чергу, поміщик, маючи кошти, 

найняв приватного повіреного. Такий перебіг подій давав де-Шодуару право 

сподіватися на кінцевий позитивний результат [147, арк. 17 зв.]. 

За таких умов селяни були приречені на поразку. В цій справі визначальним 

стало те, що селяни під час судового розгляду не мали своїх свідків та повіреного в 

їх справах, сторона ж потерпілого в особі, в першу чергу, адвоката надала докази 

того, що ліси, в яких була проведена незаконна вирубка, належали барону де-

Шодуару. Хоча в довідці, наданій межовим архівом в окружний суд, нічого не 

зазначалось про те урочище, де була здійснена вирубка, тобто з цього випливало, що 

ліси могли знаходитися в спільній власності поміщика та селян [147, арк. 34]. Але 

цей аргумент чомусь до уваги окружним судом не був прийнятий. 

У кінцевому своєму вироку суд визнав селян винними з незаконній вирубці 

лісу, але, завдяки пом’якшуючій обставині (Маніфест від 11 серпня 1904 р.), 

підсудні мали лише грошима відшкодувати барону завдані збитки. Сума була 

визначена в 23 руб. 89 коп. з кожного підсудного, яких в справі було 10 осіб. Такі 

виплати як на той час були значними, особливо для селян [147, арк. 47 зв.]. В 
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реаліях тогочасної дійсності більш м’якшим вироком для селян було б незначне 

тюремне ув’язнення замість виплати грошових коштів.  

Злочином, за яким селян дуже часто притягували до кримінальної 

відповідальності, була образа словом або дією посадової особи під час виконання 

нею службових обов’язків. Так, у одній зі справ, під час вилучення недоїмок у селян 

волосний старшина разом з іншими посадовими особами під час виконання 

службових обов’язків наштовхнулися на спротив селян, які обізвали їх п’яницями, 

злодіями, грабіжниками та бродягами. За такі слова один з селян отримав три тижні 

арешту [136, арк. 34]. В іншій справі під час збору коштів на Курненське народне 

училище селянин звинуватив волосного старшину в тому, що той: «зібрав натовп 

п’яниць, вештається по хатах та грабує». Окружний суд відкрив кримінальну справу 

проти селянина. Свідками в ній були волосний старшина Павлюк, поліцейський 

урядник Юрчук, волосний писар Грусевич та Шведюк, тобто всі хто був разом із 

старшиною під час зазначеного вище інциденту. Зрозуміло, що їхні свідчення були 

не на користь селянина, який в результаті за вироком суду отримав три дні арешту 

[141, арк. 25–26]. 

Перевищення повноважень посадовими особами каралося менш суворо [130, 

арк. 35], здебільшого грошовими штрафами (якщо засуджений в змозі був сплатити 

1 рубль, якщо ні, то арештом на три дні [132, арк. 28] або доганою за умови 

словесної образи [135, арк. 43], образа дією каралася арештом на три-чотири дні 

[138, арк. 14]. За допомогою такого виду злочину можна простежити недосконалість 

законодавчої системи Російської імперії. За будь-яку образу обвинувачений 

отримував покарання у вигляді трьох тижнів арешту. Такий самий вирок отримувала 

особа, що вчинила вбивство з необережності.  

Не можна не оминути і той факт, що окружний суд не завжди ретельно 

займався своєю справою. Так, у справі про крадіжку коней суд під час розгляду не 

отримав достатніх свідчень про особу підсудного ні від судового слідчого, ні від 

свідків, тому у своєму вироку окружний суд визнав підсудного винним та засудив 

до 1 року і 3 місяців покарання у виправних арештантських відділеннях. З часом суд 

отримав інформацію про те, що засуджений у справі про конокрадство притягувався 
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до відповідальності за подібний злочин неодноразово, двічі мировим судом (за 

першу крадіжку отримав 6 місяців тюрми, за другу 7 місяців) та одного разу 

окружним (4 місяці). Але всі ці злочини фігурували як кожен окремо, тому і вироки 

були незначними порівняно з тим, якби про ці всі діяння підсудного стало б відомо 

суду. В результаті зарахування попередніх вироків обвинувачений отримав 3 роки 

арештантських відділень [133, арк. 128]. У такій ситуації постає питання про 

компетенцію суду та суддів та про якість правосуддя у Правобережній Україні. 

Також заслуговують на увагу і м’якші покарання посадових осіб в порівнянні 

з іншими категоріями. Тут закон здебільшого ставав на сторону посадовців, тобто 

самодержавство всіляко оберігало своїх службовців на місцях. Самі ж посадові 

особи не завжди відповідали займаним посадам і вели дуже часто просто 

аморальний спосіб життя. З боку селян в їх бік лунали звинувачення в пияцтві та 

паразитичному способі життя, але закон та суд в більшості випадків залишався на 

боці посадовців. 

Більш суворе покарання від окружного суду отримувала особа за неправдиві 

свідчення. Такі злочини каралися по різному. В першу чергу бралося до уваги те, чи 

була особа під час допиту під присягою чи ні. За умови, якщо особа без заздалегідь 

обдуманого наміру здійснила такий злочин, знаходячись під присягою, покарання 

дещо пом’якшувалося – позбавлення особистих та майнових прав доповнювалося 

відправленням до виправних арештантських відділень строком на два роки [140, с. 

50 зв.].    

Найбільш незначним у порівнянні з попередніми був вирок за надання 

неправдивих свідчень не під присягою. Так, в одній зі справ, що розглядалися 

Житомирським окружним судом, єврей, що знаходився у стані ворожнечі з іншим 

євреєм, дав неправдиві свідчення щодо того, що його сусід незаконно прорубав 

двері в своєму помешканні (що стало порушенням статуту про будівництво). Під час 

розгляду справи свідки довели, що двері були прорубані ще два роки тому назад з 

дотриманням усіх формальностей, тому суд, закривши попередню справу з 

формулюванням «за відсутності складу злочину», відкрив нову – за надання 

неправдивих свідчень. Вирок для зловмисника став незначним завдяки тому, що 
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свідчення свої він давав не під присягою. В результаті він отримав один місяць 

арешту при поліції [145, арк. 28 зв.]. 

Цікавим залишається і той факт, що значна частка кримінальних справ, які 

надходили до Житомирського окружного суду протягом 1904 р. та пізніше, не 

отримували подальшого ходу. Передусім йдеться про підпали, наприклад, у маєтку 

М. Барановського [150, арк. 1], в будівлях Ю. Коновалова [152, арк. 1], у фільварку 

Грачевської-Крушинської [154, арк. 1], крадіжки з полів, переважно у поміщиків, 

про пограбування поміщика А. Котвицького [157, арк. 1], про незаконну вирубку 

лісу в Сарновичському маєтку поміщиці Т. Воробйової [155, арк. 1] або самовільний 

випас худоби на посівах поміщика Тржецяка [156, арк. 1]. Головним 

формулюванням у рішеннях таких справ було «невиявлення винних» або 

«недостатність доказів». Тому і не дивно, що ці справи тільки-но надійшовши на 

розгляд окружного суду, відразу закривались. Про це свідчить позов поміщика 

Терещенка про спалення альтанки в одній з його контор. Справа потрапила до суду 

1 лютого 1907 р., а була закрита вже 7 лютого [153, арк. 1].  В своїй роботі суд 

керувався або положеннями маніфесту від 11 серпня 1904 р., або через 

недоведеність факту злочину розгляд справи в окружному суді припинявся [148, 

арк. 1]. 

Аналізуючи проблеми пореформеного судочинства, не можна не оминути 

увагою участь в судовому процесі дворянського стану і дати оцінку судочинству по 

відношенню до цієї верстви суспільства. Під час аналізу судових справ селян 

розглядалася участь в них поміщиків та наголошувалось на їх можливостях у суді, 

але в тих справах вони виступали як потерпілі. З іншого боку Житомирський 

окружний суд у розглядав справи, в яких на лаві підсудних опинялися вже не 

селяни, а поміщики. 

Головним фактором позитивного вирішення справи у суді для дворян ставав їх 

привілейований статус у суспільстві. Не останню роль також відігравало фінансове 

становище. Як зазначалося вище, поміщик без проблем міг найняти адвоката, що 

давало великі шанси на позитивне вирішення справи. Значну допомогу в суді 



141 

 

дворянину надавали свідки. В першу чергу це були селяни, що працювали в 

господарстві пана, а також управителі його маєтками. 

В справі графа А. Шембека, що слухалась в Житомирському окружному суді в 

січні 1892 р., обвинувачений, перебуваючи на посаді управителя господарством 

поміщиці Крашевської в період з 1887 по 1889 рр., вирубав близько 5 десятин лісу, 

що не належав до розряду захисних, без дозволу розробив ділянку та засіяв її 

пшеницею. Ліс Крашевської лісоохоронним комітетом був оголошений таким, що 

підлягав збереженню [151, арк. 14]. Під час допиту свідків було з’ясовано, що ліс 

було вирубано ще до того, як маєток Крашевської поступив до управління графом 

А. Шембеком, але корчування дерев відбувалося за безпосереднім розпорядженням 

підсудного. Цей факт не став для окружного суду визначальним. У вироку суду 

підсудний визнавався винним та з нього стягувався штраф у розрахунку по 5 рублів 

за кожні 100 квадратних сажнів розчищеної площі – всього 615 рублів [151, арк. 71]. 

Так ця справа й була б вирішена, якби на місці графа А. Шембека були або 

представники селянства чи міщанства. Але оскільки підсудний, маючи певні 

грошові статки, мав можливість найняти адвоката, тому справа на цьому не 

закінчилася. Захист обвинуваченого в своєму запиті вказав на те, що за давністю 

скоєння злочину граф А. Шембек не підлягав визначеному покаранню. Оскільки 

корчування відбувалося весною–восени 1890 р., а справа порушена 21 січня 1892 р., 

тобто по завершенню річного строку, що надається для порушення справи в суді, 

тому підсудного слід виправдати. Остаточним рішенням суду з підсудного 

знімалися всі обвинувачення, а виплата штрафу перекладалася на рахунок казни 

[151, арк. 71 зв.–73 зв.]. 

Одним з найбільш резонансних судових процесів пореформеного часу на 

Правобережжі стала справа проти членів правління Дитятківського товариства 

паперових фабрик комерції-радника М. Хрякова, санкт-петербурзького купця 

першої гільдії В. Ротермунда, інженера-механіка В. Вейсе, інженера-технолога 

І. Хрякова, що обвинувачувалися в тому, що на паперовій фабриці, яка належала їх 

товариству, влаштували спуск відпрацьованої води безпосередньо в річку Хомор. 
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Наслідком цього стала масова загибель риби та непридатність води для вживання, в 

результаті чого суспільному здоров’ю була завдана шкода [149, арк. 321 зв.]. 

В 1893 р. Житомирським окружним судом була відкрита кримінальна справа з 

приводу неправомірних дій на Понинківській паперовій фабриці, що 

розташовувалася в Заславському повіті Волинської губернії. Досудове слідство 

стало реакцією на постійні скарги місцевих жителів про неможливість вживання 

води з річки Хомор. Судовий слідчий дільниці, де розташовувалася паперова 

фабрика, оглянув місце злочину. У своєму письмовому висновку він зазначив, що 

вода спускається прямо в річку за допомогою труб та стоків та має в різних місцях 

різний колір. Бучильна рідина (відходи, що залишаються після завершення процесу 

отримання паперу) зливалася безпосередньо в криниці, а потім по трубах спускалася 

в річку. Такими діями було забруднено дно річки, нижче за течією, якоюсь 

киселеподібною масою з запахом сірководню, що викликав нудоту, а також на 

березі спостерігалася мертва риба [149, арк. 322 зв.]. 

Наступним кроком судової влади в особі окружного суду стало визначення 

винуватого у цій справі. Першочерговим завданням суду стало виправдання та 

відсторонення від справи губернського начальства, яке в 1884 та 1885 рр. дало 

дозвіл на будівництво двох фабрик. З огляду на це окружний суд порушив 

кримінальну справу проти керівництва правління паперових фабрик, 

відповідальність повністю покладалася на підприємство, що не мало технічних 

засобів для знешкодження негативних наслідків діяльності фабрики. Далі суд мав 

встановити, в чому була шкідливість підприємства – в його облаштуванні чи в 

неналежному утриманні. Для цього була створена експертна група, до якої увійшли 

експерти-хіміки, технологи, інженери та інші, які і мали визначити ступінь 

забруднення та шляхи можливого вирішення цієї проблеми [149, арк. 323]. 

Після завершення роботи експерти зробили висновок – бучильна рідина 

шкідлива для органічного життя, а ємкості, в які вона зливалася, не давали повної 

гарантії на непотрапляння її до водойми. На ці звинувачення правління фабрики 

дало своє спростування, зауваживши, що шкідлива рідина вивозиться за межі 

підприємства. Приблизно за версту знаходився ліс, в якому зберігалися ємкості 
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(баки) для цієї рідини. Але за висновком експерта-технолога Орловського та 

інженера Безсмертного вивіз рідини здійснювався лише однією бочкою, тому 

правдивість твердження про вивезення всієї бучильної рідини за межі фабрики була 

малоймовірною (фізично цього зробити за допомогою однієї бочки неможливо) 

[149, арк. 324]. 

Допит свідків під час попереднього слідстві дав деякі роз’яснення. Одні свідки 

вказували на те, що вивіз рідини здійснювався на поле лише в 1890 р., тоді як інші 

стверджували, що бачили як бучильну рідину зливали в стічну канаву, яка 

сполучалася з річкою [149, арк. 324 зв.]. 

Варто внести пояснення щодо технологічних особливостей виготовлення 

паперу в ХІХ ст. Основним продуктом для виробництва паперу слугував 

непотрібний одяг (ганчір’я). Це шмаття кілька днів мало консервуватися в бочках, 

потім ця субстанція потребувала варіння. Після процесу варіння те, що залишалося, 

прокручувалося через відповідні ролики, результатом ставав продукт схожий на 

папір. Рідина (бучильна), яка виділялася після такого викручування, разом з водою 

потрапляла до річки.  

Наступним етапом у виготовленні паперу було його вибілювання, яке 

здійснювалося за допомогою хлорного вапна. Після використання воно теж 

потрапляло до річки. Високий вміст концентрації хлору призводив до загибелі риби. 

Останнім етапом у виробництві паперу було його фарбування. За свідченнями 

мешканців сіл, що розташовувалися за течією річки, вода на відстані до 4 верст 

набувала кольору, яким в той момент фарбували папір на підприємстві [149, арк. 

325 зв.–326]. 

Після завершення попереднього слідства, доказів про небезпечність паперової 

фабрики було достатньо. З 28 травня по 1 червня 1893 р. у Житомирському 

окружному суді почався розгляд цієї справи. Значна кількість експертів відмовилася 

брати участь в судовому процесі, покликаючись на неможливість прибуття на 

судовий процес з огляду на зайнятість за основним місцем роботи. Викликав підозру 

той факт, що це зробили всі фахові експерти – професори-хіміки Харківського та 

Київського університетів. Більша половина свідків теж не була присутньою на 
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засіданні окружного суду. Що ж стосується безпосередньо підсудних – членів 

правління Дитятківського товариства паперових фабрик М. Хрякова, В. Ротермунда, 

В. Вейсе, І. Хрякова, то вони теж не були присутні на судовому засіданні. У випадку 

з В. Ротермундом (власником паперових фабрик) суду навіть не вдалося вручити 

йому повістку до суду, оскільки він увесь час, поки проводилося досудове слідство, 

перебував у Берліні, а коли дізнався, що проти правління його паперових фабрик 

порушено кримінальну справу (і проти нього теж), то був дуже здивований, про що 

писав в листі до голови Житомирського окружного суду [149, арк. 338]. Інші 

обвинувачені теж не були присутніми на судовому засіданні. Тому розгляд справи в 

окружному суді відбувався заочно. 

За вироком Житомирського окружного суду обидва Хрякови та Вейсе були 

визнані винними. Відповідно до рішення суду з них стягувався штраф в розмірі 25 

рублів з кожного. Паперові фабрики мали бути закритими до облаштування на них 

приладів для відведення або знешкодження стічних вод у річку. Купця Ротермунда 

було повністю виправдано з формулюванням, що «він лише формально був одним з 

членів правління» [149, арк. 339–339 зв.]. Інтереси підсудних в суді представляли 

двоє приватних повірених, які вже 15 червня 1893 р. направили до Київської судової 

палати апеляційну скаргу по цій справі [149, арк. 364]. 

Далі в справі наступала перерва. Лише 28 березня 1897 р. Одеська судова 

палата винесла рішення, яке повністю виправдало обвинувачених. Формулювання у 

вироку було таке: оскільки на фабриці були проведені роботи по обмеженню 

потрапляння стічних вод та інших речовин до річки, вода стала придатною до 

споживання і немає загрози навколишньому середовищу [149, арк. 373 зв.]. Одеська 

судова палата своїм рішенням дозволила не закривати паперову фабрику, оскільки 

на ній були впроваджені спеціальні прилади для обеззаражування води [149, арк. 

392]. Єдиним негативним моментом для правління паперових фабрик стала виплата 

судових видатків у розмірі 1045,86 рублів. 

Отже, як не декларували судові статути 1864 р. демократизм та рівність всіх 

перед законом, на практиці все відбувалося навпаки. Незаможній та 

непривілейованій людині знайти правду в суді було вкрай важко.  
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Не залишався осторонь питань нового судочинства і волинський губернатор 

Л. Томара. У своєму звіті за 1883 р. він дав оцінку діяльності судових установ та 

можливості звернення до них в першу чергу селян. Так, він зазначав, що 

новоутворені суди не заслужили симпатій населення. В кримінальних справах 

вироки присяжних засідателів, внаслідок браку правової культури у більшої їх 

частини та своєрідного погляду на ступінь злочинності відомого роду діянь, нерідко 

бували далекими від дійсної вини підсудних. Наскільки народ обходив судові 

установи видно з того, що до губернського керівництва часто надходили як 

письмові, так і словесні прохання в наданні покровительства в справах, що 

виключно належали до ведення судових установ. При цьому прохачі прямо 

вказували на те, що не мали жодних можливостей вести справу судовим порядком, а 

тому змушені шукати допомоги у адміністрації. А оскільки такі прохання 

відхилялися, то народ фактично був позбавлений правосуддя, що тягнуло за собою 

зростання негативних настроїв серед населення з огляду на безвихідь з такої 

ситуації [21, арк. 3–4]. 

Губернатор не в кращих тонах відгукувався про євреїв краю та їх участі в 

судових процесах, звинувачуючи їх у намаганнях у будь-який спосіб обставляти 

справу відповідними формальностями, підготовкою на всі випадки свідків 

незалежно від ходу справи. Тоді як селяни, незнайомі з формальною стороною 

справи, не застосовували намовлянь та підкупу свідків, нерідко не могли 

скористатися в своїх інтересах і тими свідками, що були в їхньому розпорядженні. 

Звідси маса цілком виграшних справ закінчувалась для селян поразкою, що робило 

для них боротьбу в суді з євреями (та й не тільки з ними) дуже проблематичною [21, 

арк. 5]. 

Не останню роль відігравав і суд з присяжними засідателями, правильніше 

сказати добір цих самих присяжних. Заборона на Правобережжі обирати присяжних 

засідателів давала можливість владі призначати присяжних з людей, лояльних до 

неї. В списках присяжних засідателів переважну більшість складали селяни 

православного віросповідання українського походження. В період  1885–1887 рр. з 

12 присяжних засідателів в середньому п’ять були православні-селяни, три – 
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чиновники різних відомств, три – дворяни-католики (поляки) і міщани, один був або 

дворянином-православним, або військовим у відставці, або духовною особою. За 

віросповіданнями переважну більшість складали православні, яких було втричі 

більше ніж католиків. Лютерани та іудеї зустрічалися рідко. Ці цифри коливалися в 

залежності від місця проведення судового процесу. В губернському місті кількість 

дворян, чиновників та міщан зростала. В повітовому містечку число селян було 

вищим за інші категорії населення [122–129]. 

Призначення такої кількості селян та чиновників присяжними засідателями 

давала можливість суду мати більшість, яка в тій чи іншій мірі представляла 

інтереси держави. Якщо брати до уваги селян, то переважна кількість їх була 

чиновниками найнижчого рангу – волосними старшинами. Вони виражали інтереси 

держави на місцях, але такими, які не мали права на класний чин. Що ж стосується 

безпосередньо чиновників, то тут фігурували представники різних адміністративних 

установ, які теж досить чітко усвідомлювали свою місію в справі присяжних 

засідателів. Звідси виходило, що держава могла розраховувати на більшість 

присяжних засідателів в судах Правобережжя. Це підтверджувалося і кількістю 

присяжних виключно за віросповіданням, де відсоток православних був дещо 

більшим (в середньому 8–9 осіб в одному засіданні).  

Отже, з огляду на всі зауваження з приводу здійснення правосуддя можна 

зробити висновок, що судова реформа 1864 р. вирішила далеко не всі наболілі 

питання в судовій галузі. Проблеми, які накопичувалися роками, так і не були 

подолані. Для простої пересічної особи судові органи так і залишилися 

недоступними. По-перше, проблема відсутності коштів на ведення судових справ у  

найбідніших верств суспільства не давала їм можливості боротися в суді за свої 

права. По-друге, необізнаність в різного роду правових питаннях, і тут справа не 

тільки у незнанні законів, але й у правилах досудового слідства,  ставила позивачів 

(знову ж переважно селян) в складну ситуацію, а подекуди у виграшній справі 

призводила до поразки. По-третє, неможливість найняти адвоката – приватний 

повірений коштував селянину досить дорого, а казенний дуже часто не міг взяти на 

себе захист в силу різних заборон правового характеру. Тому найбідніші та 
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незахищені верстви суспільства залишалися наодинці з переліченими вище 

проблемами.         

 

 

4.2. Практики Житомирського окружного суду з розгляду та вирішення 

справ цивільного судочинства. 

 

 

Окрім кримінальних справ, до компетенції окружних судів відносився розгляд 

і цивільних справ. Відповідно до «Статуту цивільного судочинства»  окружним 

судам були підсудні всі позови, що виходили за межі компетенції мирових судів, а 

саме, в першій інстанції: за зобов’язаннями та договорами про рухоме майно 

вартістю більше 500 рублів; про винагороду за завдані збитки, що перевищували 500 

рублів; про право власності або право володіння нерухомістю; позови, пов’язані з 

зацікавленістю казенних управлінь. Крім того, окружний суд виступав в якості 

апеляційної інстанції для цивільних справ, що розглядалися мировим судом. 

В «Статуті цивільного судочинства» закріплювався певний порядок розгляду 

цивільних справ в окружних судах. Судовий розгляд цивільних справ розпочинався 

«не інакше як за проханням осіб, яких ті справи стосуються, та вирішення їх 

відбувається лише після пояснень протилежної сторони і по закінченні 

призначеного на це строку». Також «Статут…» передбачав, що всі судові органи 

повинні вирішувати справи, спираючись виключно на існуючі закони, а у випадку 

їхньої неповноти, неясності, недоліків або суперечностей базувати свої рішення на 

загальному смислі закону [226, с. 306–307].  

Першочерговим заходом у цивільному судочинстві було подання позову до 

окружного суду за встановленою у законі формою. Позовна заява мала включати 

назву судової установи, до якої направлялася заява, реквізити позивача та 

відповідача, визначення суми позову, виклад основних обставин справи, зазначення 

доказів та законів, на яких він заснований. Останній пункт мав включати в себе 

вимоги позивача, тобто те, про що він просив суд. До позовної заяви додавалися 
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оригінали документів, на яких позивач обґрунтував свою заяву, а також квитанцію 

про сплату позовного мита [226, с. 324–325]. 

Прикладом можуть слугувати численні позови, подані мешканцями 

Волинської губернії до Житомирського окружного суду. Так, 26 червня 1884 р. 

громада села Острожок подала до суду позовну заяву проти місцевого поміщика 

Казимира Савицького, в якій зазначили суму позову (12000 рублів) та виклала 

основні обставини справи: у власність селян 10 травня 1869 р. була надана земля 

разом з лісом та сінокосами, які увесь час в своїх цілях використовував поміщик – 

займався вирубкою лісу, захопив 7 десятин орної землі та 3 десятини пасовищ, а 

також побудував будівлі на цих землях [111, арк. 67–67 зв.].  

Наступним кроком суду ставало повідомлення відповідача про поданий проти 

нього позов. Голова суду давав розпорядження про виклик відповідача до суду або 

за допомогою повістки (якщо його місце проживання було зазначене в позовній 

заяві), або шляхом публікації в періодичному виданні (якщо місце проживання 

невідоме). 

Повістка складалася в двох екземплярах. До неї додавалася копії позовної 

заяви та документів. Доставляв її відповідачу судовий пристав, який мав на обох 

екземплярах повістки відмітити час її вручення, а також взяти розписку у 

відповідача про її отримання. У випадку відсутності відповідача за адресою, 

вказаною у позовній заяві, судовий пристав залишав екземпляр повістки в місті у 

поліцейського чиновника, в селі – у волосного начальства [226, с. 327]. За таких 

умов повістки дуже часто губилися та не доходили до відповідачів, що давало 

можливість затягувати судовий процес. 

Позовникам для явки на суд призначалися відповідні строки: один місяць, 

якщо відповідач проживав в Росії; чотири місяці, якщо знаходився на кордоном, 

шість місяців, якщо місце проживання не встановлене. Строки по виклику через 

повістку обраховувалися з дня вручення її відповідачу шляхом публікації – з дня 

оприлюднення в сенатських оголошеннях [226, с. 328]. 

До часу, призначеному для явки в суд, відповідач повинен був представити в 

суд письмову відповідь на позовну заяву. В цій відповіді мало бути зазначено – 
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визнає чи відкидає відповідач вимоги позивача. В свою чергу, якщо відповідач не 

згоден з обставинами, на яких наполягав позивач, то у відповіді він мав представити 

докази, що спростовували б вимоги позивача. Копії відповіді, а також нові докази 

надсилалися позивачу, який, в свою чергу, у двотижневий термін міг подати до суду 

заперечення на відповідь позивача. Якщо ж його все влаштовувало, тоді ним 

надсилалося прохання про призначення справи до слухання у суді. За тією самою 

процедурою відповідачу надсилалася копія заперечення, на яке він у двотижневий 

термін мав право спростування або просити суд про початок слухання справи. Якщо 

одна зі сторін в зазначений строк не представила своє пояснення, тоді протилежна 

сторона мала право просити суд про негайне призначення розгляду справи в суді. 

Після закінчення терміну на представлення спростування право про призначення 

засідання суду для слухання справи надавалося як позивачу, так і відповідачу. 

Призначення справи до слухання передбачало внесення її до чергового переліку, 

яким визначалася черговість доповіді справ [226, с. 329]. 

На практиці процедура переписки між позивачем та відповідачем займала 

досить значний проміжок часу та використовувалася переважно для затягування 

безпосередньо судового процесу. Так, вже в означеній справі мешканців села 

Острожок попередня підготовка до судового засідання зайняла 7 місяців (з 26 

червня 1884 по 15 лютого 1885 рр.) [115, арк. 79]. У справі громади села Троща 

Житомирського повіту проти поміщика Ф. Трепова переписка учасників справи та 

збір інформації зайняли більше 10 місяців [110, арк. 19]. 

Елементами слухання справи в окружному суді були доповідь справи, 

словесне змагання позовників, подання зустрічного позову. Доповідь та словесне 

змагання відбувалися у відкритому засіданні суду. Якщо обидві сторони вносили 

пропозицію про розгляд справи при зачинених дверях, суд мав задовольнити таке 

прохання. Доповідь справи проводилася одним з членів суду на основі 

представлених позовниками у справі паперів та документів. Доповідь могла 

проводитися як словесно, так і у письмовій формі (за допомогою записки, яка 

містила в собі стислий виклад обставин справи). 
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По завершенні доповіді розпочиналися безпосередньо словесні дебати сторін. 

Під час дебатів сторони могли залучати нові досі невідомі суду докази або 

обставини. За таких умов протилежна сторона мала право на відстрочку засідання 

суду. Словесними дебатами керував голова суду. Коли він вважав, що обставини 

справи достатньо висвітлені, дебати припинялися, але не раніше як після виступу 

обох сторін в рівній кількості часу. Під час дебатів голова суду схиляв позовників до 

примирення. Якщо сторони погоджувалися на припинення розгляду справи, тоді 

складався протокол, що мав силу остаточного рішення і не мав право бути 

оскарженим. У своєму рішенні суд мав керуватися документами та іншими 

письмовими актами, що були представлені сторонами, а також доводами сторін, які 

прозвучали в ході судових дебатів [226, с. 330–331]. 

Скористатися таким елементом судового розгляду справи могли не всі 

учасники процесу. Ведення дебатів передбачало знання позовниками всіх нюансів 

як законодавства, так і безпосередньо справи. Але значна частина позовників 

такими знаннями не володіла, а присутність особи, що могла в цьому допомогти, а 

саме адвоката, більшості учасників судових процесів була фінансово непосильною. 

Тому у справах, де хоча б однією стороною виступали селяни, така практика або не 

застосовувалася взагалі, або мала місце в односторонньому порядку. Так, у справі 

селян проти поміщика К. Залевського його повірений представив в суді розлоге 

пояснення з приводу позову проти його підзахисного, в якому на основі 

законодавства Російської імперії дав окружному суду зрозуміти всю безпідставність 

позову проти К. Залевського. На докази поміщика селяни-позивачі не знайшли, що 

відповісти. В результаті суд прийняв до уваги докази виключно сторони захисту 

[106, арк. 13]. 

У більшості судових розглядів Житомирський окружний суд керувався 

виключно тими поясненнями та доказами, що були представлені сторонами в 

процесі підготовки до судового розбору. Адже відсутність адвокатів у значній 

частині справ унеможливлювала відкриття нових обставин справи. Тому під час 

судового процесу у суддів на руках вже були всі документи та докази, якими вони 

мали керуватися під час винесення рішення.       
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Всі справи, внесені на розгляд окружного суду, могли розглядатися за 

скороченою процедурою, за умови згоди позовників та якщо суд не зустріне 

особливих перепон.  Крім того, скороченим порядком мали вирішуватися справи 

про найм приміщень, слуг та інших робітників; позови про віддачу на зберігання 

коштів або іншого майна, прохання про виконання договорів; позови, пов’язані із 

заподіянням шкоди та збитків, а також самоуправне заволодіння майном, якщо у 

справі непоєднані суперечки про право власності на нерухоме майно; спори, що 

виникли при виконанні рішень [226, с. 331]. 

Більшість справ в Житомирському окружному суді розглядалися саме за 

скороченою процедурою, адже вони були пов’язані із заподіянням шкоди або 

збитків та з самоуправним заволодінням майном. Суд в таких в справах швидко 

ухвалював своє рішення. Рішення за позовом мешканців села Острожок було видане 

судом вже на першому засіданні окружного суду в цій справі, але право позовників 

на подальший розгляд (апеляція та касація) гальмувало приведення рішення до 

виконання [115, арк. 81].    

Одну з ключових ролей під час цивільного розгляду справи відігравали 

показання свідків. Як позивач, так і відповідач мали довести небезпідставність своїх 

вимог на суді. Окружний суд не займався пошуком доказів чи довідок, а базував 

своє рішення виключно на доказах, представлених позовниками. Якщо суд після 

завершення дебатів сторін робив висновок про несуттєвість представлених доказів, 

тоді позовникам запропоновувався час для роз’яснення деяких обставин справи. На 

прохання сторін суд міг здійснити допит свідків [226, с. 333]. 

Наявність свідків або безсумнівних доказів не ставали запорукою позитивного 

рішення суду. Так, у справі селян містечка Троянова Житомирського повіту до 

графині Т. Дзялинської про землю позивачі представили до Житомирського 

окружного суду документ (викупний план), який вказував на належність спірної 

землі виключно їм. В посвідченні волосного правління також зазначалося, що ця 

територія належить селянам, але через помилку землеміра вона не була нанесена на 

план. Цією прогалиною скористався відповідач. Повірений у справах графині 

Т. Дзялинської заявив, що земля не вступала у власність селян, а отже їм не 
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належала. Судом не було доведено факту помилки в діях землеміра. Також судом до 

уваги не були прийняті показання свідків зі сторони селян, які вказали, що спірна 

земля знаходилася в користуванні саме сільської громади. В своєму рішенні 

Житомирський окружний суд не задовольнив позов селян містечка Троянова, 

відповідно спірна земля так і залишилася в користуванні поміщиці [116, арк. 113–

114].  

Під час розгляду справ, пов’язаних з правом володіння землею, суд за умови 

покликання тієї чи іншої сторони на свідчення місцевих жителів призначав 

особливий вид допиту – через «окольних людей». Для проведення такого допиту суд 

відряджав одного з членів суду. Позовники теж викликалися на місце допиту у 

визначений час [226, с. 336]. 

Крім усних доказів, отриманих шляхом допиту свідків чи «окольних людей», 

позовники мали право на представлення в суд письмових доказів. До них суд 

відносив не тільки кріпосні, явочні та домашні акти, про які згадувалося у 

цивільному законодавстві, але й папери іншого характеру. Кожна із сторін мала 

право вимагати представлення на суді тих документів, на яких вона обґрунтовувала 

свої права. До того ж сторони за вимогою відповідача мали оприлюднити 

документи, які в неї знаходилися і слугували підтвердженням спірних обставин 

справи [226, с. 337]. 

Суд на прохання позовників на власний розсуд призначав огляд на місці. Для 

цього використовувалися «сведущие люди» (експерти). Застосовувалася така 

процедура лише в тому випадку, коли у вирішенні справи потрібна була оцінка 

вчених, технічних або господарських працівників. В постанові суду зазначалося, в 

якій саме галузі знань потрібен висновок експертів і які особи мають бути обрані 

для винесення рішення. В справах, які потребували особливо складного 

дослідження, суд призначав одного зі своїх членів для спостереження за його ходом. 

Експерти призначалися за обопільної згоди сторін. Якщо до визначеного строку 

позовники не знаходили порозуміння, то «сведущие люди» призначалися судом. 

Експерти призначалися в кількості трьох осіб. Якщо позов був малозначущим для 

проведення експертизи, то залучалася лише одна особа. Свій висновок експерти 



153 

 

мали представити до суду у письмовому вигляді. За свою роботу експерти могли 

вимагати винагороди. Бажання отримати плату вони представляли в суд разом з 

експертним висновком [226, с. 342–343]. 

Цікавою є справа селян Трощі проти Ф. Трепова про знищення млина на річці 

Тетерів та стягнення збитків за підтоплення земель. Для освідчення факту 

підтоплення селянських земель Житомирським окружним судом було призначено 

експертизу на місці, яка мала визначити небезпідставність позову селян шляхом 

дослідження походження води на їх полях [110, арк. 19].  

Процедура проведення досліджень та час, за який вона була виконана, 

наводять на роздуми щодо компетенції призначених окружним судом експертів та й 

самого суду. В цій справі було проведено три експертні оцінки протягом майже 

чотирьох років. На 25 жовтня 1882 р. була призначена перша експертиза. Після її 

завершення фахівці зробили такий висновок: «проведення якісного огляду в силу 

осінньої дощової погоди та снігу, що нещодавно розтанув, визначити походження 

води на полях (чи дощова чи річкова) неможливо, а також, як згодом виявилося, 

експерти прибули на перевірку з поламаним обладнанням (нівеліром), тому цей 

факт повністю унеможливлював проведення правильної оцінки» [110, арк. 38].  

Тому окружному суду нічого не залишалося як призначити нову експертну 

оцінку. На цей раз огляд було призначено на літо, але чомусь аж через два роки 

після першого. 4 червня 1884 р. експерт виїхав на місце, але свій висновок до 

Житомирського окружного суду представив лише в грудні цього ж року. В ньому 

він зазначив, що «член суду, який перебував на місці огляду, запропонував для 

кращого і правильного проведення аналізу потрібно спустити воду на млині, але такі 

дії можуть призвести до підтоплення селянських угідь, тому це потрібно зробити 

після збору селянами врожаю. Через таку постановку питання він і не проводив 

детального аналізу місцевості» [110, арк. 70]. Знову ж таки, якими мотивами 

керувався окружний суд, призначаючи експертизу на такий час, яка роль члена суду, 

який запропонував не робити огляд, залишаються невідомими.  

Разом з тим, окружний суд мав все ж провести експертизу. Тому на 4 серпня 

1886 р. освідчення врешті-решт було проведене і суд отримав висновок експерта, в 
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якому була визначена критична точка підйому води, за яку вона могла 

розповсюджуватися. Дана міра мала бути встановлена у воді біля млина та на березі 

і позначалася відповідними стовпчиками. Для такого висновку експертів 

знадобилося майже чотири роки, за які селяни не раз втрачали врожаї зі своїх угідь 

[110, арк. 107].  

По завершенню процедур, передбачених Статутом цивільного судочинства, 

судді проводили нараду у спеціально відведеній кімнаті, де й ухвалювали рішення. 

Для постанови рішення голова суду вислуховував думки всіх членів суду, 

починаючи з молодшого. Свою точку зору голова висловлював останнім. Рішення 

ухвалювалося більшістю голосів. У випадку рівної їх кількості слово голови ставало 

вирішальним.  

По завершенню перемовин судом складалася резолюція, в якій зазначалося 

рік, місяць та число, коли відбувалося судове засідання; імена членів суду, що брали 

участь в розгляді справи та прокурора, якщо він давав висновок у справі; звання, 

прізвища позовників; суть справи. В складних випадках ухвала резолюції окружним 

судом відкладалася на інше засідання, про що голова суду заявляв публічно. З 

підписанням резолюції судді не мали права змінювати свого рішення у справі [226, 

с. 353].  

У справі проти поміщика Казимира Савицького в позовній заяві селяни 

зазначали, що вони претендували на стягнення з відповідача 12000 рублів, як суми, 

що мала покрити їхні збитки, завдані привласненням селянських угідь Савицьким. 

Житомирський окружний суд в своєму рішенні зазначив, що захоплені землі мали 

бути вилучені у поміщика в кількості відповідно 7 та 3 десятин. Будівлі, 

розташовані на цих землях, повинні бути зруйновані. В третьому пункті рішення суд 

надавав можливість селянам стягнути з відповідача збитки за час неволодіння цими 

землями, а саме з 17 липня 1884 р., хоча фактично захоплення відбулося ще в 

1875 р. В інших частинах вимоги позивачі залишилися незадоволеними, тобто 

оцінені селянами збитки в розмірі 12000 рублів судом до уваги прийняті не були 

[115, арк. 67 зв.]. 
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У випадку, якщо одна або обидві сторони не з’явилися у визначений день на 

судове засідання, тоді розгляд справи відбувався за прийнятою процедурою, а саме: 

позивач за відсутності відповідача просив про надання йому можливості 

представити свої пояснення в односторонньому порядку та ухвалити заочне рішення 

суду; відсутність позивача давала можливість відповідачу просити про закриття 

справи та стягнення з відсутнього судових витрат та збитків, пов’язаних з викликом 

останнього до суду, разом з тим позивач залишав за собою право поновлення 

розгляду справи; відсутність в судовому засіданні обох сторін тягнула за собою 

виключення справи з черги, нове засідання призначалося лише за вимогою однієї зі 

сторін. За умови, якщо відповідач не міг бути присутнім особисто або через 

повіреного, але в надісланій відповіді просив розпочинати розгляд справи, тоді 

рішення суду не визнавалося заочним і підлягало тільки апеляції [226, с. 355]. 

За умови винесення окружним судом заочного рішення всі доведені вимоги 

позивача задовольнялися. Відповідач, що не з’явився вчасно до суду отримував 

право протягом одного місяця (якщо засідання відбувалося за звичним порядком) 

або двох тижнів (за скороченого порядку) подати проти заочного рішення скаргу до 

суду. Вона в собі мала містити прохання про визнання заочного рішення недійсним. 

З прийняттям скарги виконання заочного рішення призупинялося, але суд за 

пропозицією позивача міг задовольнити позов. Скарга проти другого заочного 

рішення не допускалася, але в таких умовах як позивач, так і відповідач не 

позбавлялися права на апеляційну скаргу. Заочне рішення, на виконанні якого 

позивач не наполягав протягом трьох років, втрачало свою силу, але він залишав за 

собою право на поновлення справи шляхом подання нового позову [226, с. 356]. 

Кожен з учасників судового процесу (позивач чи відповідач) отримував право 

подання апеляційної скарги на будь-яке рішення окружного суду. Щодо вирішення 

цього питання законом визначалася певна процедура. В першу чергу апеляційна 

скарга подавалася до суду, що виніс рішення. В ній мало бути пояснено чи на все 

рішення подається скарга, чи на якусь його частину; якими обставинами справи чи 

законами ставиться під сумнів правильність винесеного рішення; в чому полягає 

клопотання; місце проживання позивача. До скарги додавалися її копії. Кількість їх 
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визначалася за числом осіб, що були фігурантами суперечки під час винесення 

рішення. Строк подання апеляційної скарги для справ, що розглядалися за 

скороченою процедурою, становив місяць, для всіх інших – чотири місяці. Початок 

його обраховувався з дня оголошення рішення в окружному суді [226, с. 357]. 

Повернення апеляційної скарги відбувалося за умови закінчення строку для її 

подання, а також коли вона здійснювалася особою, що не мала на це право. 

Окружний суд своїм рішення міг залишити скаргу без дальшого розгляду за умови, 

якщо вона була написана на простому папері або на гербовому, але нижчої якості. 

Після прийняття апеляційної скарги окружний суд відправляв копію іншій стороні 

для представлення нею пояснень в судову палату. На ці потреби особі надавався 

місячний термін. Оригінал апеляційної скарги, а також провадження у справі 

окружний суд надсилав до судової палати. 

На одному з засідань судової палати обставини справи викладалися членом-

доповідачем, після чого сторонам конфлікту надавався час для дебатів. Відсутність 

сторін не призупиняла винесення рішення. Перевірка доказів здійснювалася або всім 

складом палати, або одним з її членів. Судова палата зобов’язана була вирішити 

будь-яку справу, при цьому не повертаючи її до окружного суду для нового 

провадження або рішення. В рішенні палати мало бути чітко зазначено: затверджує 

вона чи відміняє рішення окружного суду чи деякі частини справи затверджує, а 

інші скасовує. Ухваливши рішення судова палата повертала справу до окружного 

суду з копією свого рішення [226, с. 358].  

Практика подання апеляційних скарг була досить розповсюдженою в 

Житомирському окружному суді. В переважній більшості такі скарги надходили від 

незадоволених рішенням окружного суду поміщиків. Селяни лише у виняткових 

випадках зважувалися на апеляцію, оскільки продовження розгляду судової справи 

тягнуло за собою нові витрати, які були не під силу незаможним верствам 

суспільства. Так, повірений поміщика Казимира Савицького після того як окружний 

суд виніс рішення не на користь його підзахисного, подав до Київської судової 

палати апеляційну скаргу, де вона відповідно була зареєстрована та було призначено 

дату розгляду. Очікування розгляду в зазначеній справі становило 9 місяців, 



157 

 

відповідно рішення попередньої судової інстанції не вступало в дію, а отже поміщик 

продовжував використовувати землі, які йому не належали. Апеляційна скарга 

Савицького Київською судовою палатою не була задоволена, рішення 

Житомирського окружного суду залишилася в силі [115, арк. 79 зв.].    

Після завершення розгляду справи в апеляційному порядку сторони конфлікту 

отримували право на подання прохання про відміну судового рішення. Термін на 

подання прохання про відміну рішення становив чотири місяці. Всі документи по 

справах подавалися до Касаційного департаменту Сенату. Доповідь справи 

відбувався публічно одним з сенаторів в порядку черги. Перегляд справи відбувався 

лише в тому випадку, коли виникали нові обставини або була доведена 

фальсифікація, які змінювали суть справи. Скарга третьої особи могла бути 

задоволена лише в частині, що стосувалася її прав. У випадку відміни оскарженого 

рішення Сенат повертав справу для нового провадження та рішення, при цьому 

призначав її розгляд в іншій судовій палаті (найближчу до тієї, де справа вже 

розглядалася) [226, с. 360–361]. 

Після того, як судова палата своїм рішенням підтримувала сторону окружного 

суду, особа, що виступала в ролі позивача, подавала вже касаційну скаргу до 

Сенату. Що ж стосувалося касації справи, то тут, в порівнянні з апеляцією терміни її 

розгляду були ще триваліші. Програна в Київській судовій палаті справа поміщика 

Савицького його адвокатом була направлена в якості касаційної скарги. Її розгляд 

Сенатом відбувся 19 травня 1888 р., тобто більше ніж через два роки після 

винесення рішення судової палати. В результаті рішення попередніх інстанцій 

залишилося в силі. Селяни виграли цю справу, що на той час було досить рідкісним 

явищем. Варто зауважити, що позов був поданий селянами ще в 1875 р., тобто до 

впровадження судової реформи на Правобережжі. До Житомирського окружного 

суду справа потрапила лише в 1884 р. і розглядалася у всіх можливих судових 

інстанціях до 1888 р. Загальний термін розгляду цієї конкретно визначеної справи 

сягнув 13 років, тому до рішення, винесеного на користь селян, деякі з них й не 

дожили. Поміщик, в свою чергу, весь час користувався землею, яка йому не 

належала, отримуючи з неї прибутки, вирубуючи ліс [115, арк. 81 зв.]. 
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Окремо слід сказати про судові витрати, що ставали серйозною перепоною для 

більшості осіб, які в силу різних обставин змушені були вступати в судові 

суперечки. Судові витрати за провадження цивільних справ були чотирьох видів: 

гербове мито; судове мито; канцелярське мито; збори по провадженню справи. 

Гербовий збір включав в себе плату за гербовий папір. Судове мито 

стягувалося за подання позову, відповідь на заочне рішення та з апеляційних скарг. 

Канцелярський збір включав в себе плату за видачу виконавчих листів, копій 

документів та інших довідок. Збір по провадженні справи призначався на користь 

експертів, свідків, судових приставів та позовників. Цей збір міг мати й інше 

призначення, а саме: на друк публікацій, відрядження членів суду, виклик свідків чи 

інших осіб [226, с. 362]. 

Для всіх паперів, що подавалися до окружних судів, судових палат, Сенату, 

особам прокурорського нагляду, головам та членам судових інституцій, а також для 

виконавчих листів, копій рішень інших довідок, використовувався гербовий папір. 

Якщо позовник запрошував в суді виконавчий лист чи копію якоїсь довідки, то 

разом зі своїм проханням він надавав і відповідну кількість гербового паперу. 

Переписка між різними учасниками судового процесу відбувалася на простому 

папері. 

З кожного позову стягувалося мито в розмірі 50 копійок з кожних ста рублів 

ціни цього позову. Таке саме мито стягувалося і з зустрічних позовів, заяв третіх 

осіб на вступ у розгляд справи, оскарження на заочне рішення та апеляції. В 

справах, що не мали оцінки, розмір мита обраховувався окружним судом і складав 

суму від 1 до 50 рублів. 

Під час видачі позовникам виконавчих листів, копій рішень, документів та 

інших видів паперів стягувалося канцелярське мито за переписування по 20 копійок 

за аркуш, рахуючи кожні 25 рядків за одну сторінку. До будь-якого виду документів, 

що видавалися окружним судом, прикладалася печатка, за що стягувалося особливе 

мито в розмірі 10 копійок. Встановлені мита представлялися в суд разом із гербовим 

папером [115, с. 362–363]. 
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Останній вид судового мита становили збори для безпосереднього 

провадження справи. Позивач, що не мав можливості зазначити місце проживання 

відповідача, повинен був надати до суду шість рублів для друку в пресі виклику. 

Така сама сума надавалася позивачем, якщо заочне рішення суду публікувалося в 

пресі. Члени суду, що мали відрядження за межі губернського міста для огляду на 

місці, допиту свідків, отримували прогонні кошти, а також добові та квартирні. 

Винагорода експертів відбувалася за їхньою вимогою судом в розмірі від 25 копійок 

до 25 рублів. Свідки також отримували винагороду, якщо участь в судовому процесі 

була пов’язана з відривом від основної роботи. В разі потреби як свідки, так і 

експерти отримували право на отримання коштів за проїзд (10 копійок за одну 

версту). Винагороду, окрім означених категорій, отримували судові пристави та 

присяжні повірені. 

За позовом громади селян Трощі до поміщика Трепова про підтоплення 

земель внаслідок знищення дамби на млині можна простежити, які витрати 

робилися учасниками справи, у цьому випадку селянами, на її провадження. Якщо 

не рахувати тих зборів, які були надані безпосередньо до суду (гербовий та 

судовий), а зупинитися виключно на зборах по провадженню справи, то ситуація 

буде такою. Як вже зазначалося вище, для освідчення в цій справі були запрошені 

експерти, які мали визначити ступінь небезпеки поміщицьких будівель для 

селянських угідь на річці Тетерів. Після призначення першої експертизи позивачі 

мали сплатити до суду кошти для проведення експертизи, а саме: винагороди за 

роботу для трьох експертів (60 руб.), оплати їх проїзду (відстань від Житомира до 

Трощі в обидва кінця становила 144 версти). Плата за одну версту становила 10 коп., 

отже в цілому 14,40 руб., а для трьох становила 43,20 руб.; проїзд члена суду, що 

мав супроводжувати експертів, обраховувався 18 коп. за одну версту та становив 

25,92 руб. Також йому виплачувалися добові: на проїзд три доби, на проведення 

огляду дві, за добу йому виплачувалося 1,80 руб, тобто за п’ять діб – 9 руб.; сума за 

повістки для виклику свідків становила 1 руб.; добові та прогонні для судового 

пристава складали 15,66 руб. Отже, позивачу для проведення експертизи потрібно 
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було до Житомирського окружного суду надати 154,78 руб. Не надання цих коштів 

тягнуло за собою автоматичне припинення справи [110, арк. 60].     

Але, як зазначалося вище, перша експертиза у цій справі не дала результату, а 

отже потрібна була нова, відповідно і кошти на її проведення позивачами мали бути 

сплачені вчасно. Отже, за другий огляд суми були такими: за виклик свідків – 3,50 

руб., прогонні та добові члену суду – 20,25 руб., прогонні експертам – 21,50 руб, 

винагорода для них – 37,50 руб., виплати судовому приставу – 13,77 руб. Вся сума 

за проведення другої експертизи становила 96,63 руб [110, арк. 70]. Кошторису 

третього огляду в справі взагалі немає, але фігурує остаточна сума, яку мали 

сплатити позивачі за проведену експертизу. Вона становила 376,18 руб. Якщо 

обрахувати, то за третю експертну оцінку селяни сплатили 124,77 руб [110, арк. 81 

зв.]. 

На виїзд землеміра та члена суду до села Слепчиці для здійснення 

перемірювання землі позивачами було витрачено на добові, прогонні та винагороду 

землеміру 57,40 руб [112, арк. 65].                

Судовий Статут визнавав право позовників на винагороду за судові витрати. 

Особа, проти якої було прийнято рішення суду, на вимогу другої сторони 

претендувала на відшкодування всіх судових витрат, а також на винагороду за 

ведення справи. У випадку дострокового припинення справи відповідач мав право 

стягнути з позивача кошти, які ним були витрачені на етапі досудового слідства. 

Якщо справа частково вирішувалася як на користь однієї, так і на користь іншої 

сторони, тоді суд сам визначав сторону, яка отримувала право на винагороду за 

судові витрати. «Казенні установи» не звільнялися від обов’язку оплати судових 

витрат особі, що була виправдана судом [226, с. 364]. 

За умови прийняття рішення на користь позивача, всі судові витрати мали б 

бути рішенням окружного суду покладені на відповідача. Але в умовах постійного 

затягування справ з боку поміщиків, подання ними апеляцій та касацій стягнути ці 

кошти з них в першу чергу селянам було неможливо. Також в судових справах 

окремо не зазначався факт сплати відповідачем на користь позивача відповідних 
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сум, оскільки довготривале рішення позовів (від 4 до 10 років) робило неможливим 

таке простеження. 

Під час вирішення справ на користь осіб, за якими закріплювалось право 

бідності, всі витрачені за них кошти стягувалися або з присудженого майна, або з 

обвинуваченої сторони. Скористатися правом бідності могла лише незначна 

кількість мешканців Правобережжя – переважно селянство. Але таким правом, 

наданим державою, селяни не користувалися. Причина полягала в тому, що 

більшість позивачів селянського стану виступали під час розгляду справ не 

одноосібно, а всією громадою, тобто тією кількістю осіб, які були зацікавленні у 

вирішенні тієї чи іншої справи. Така специфіка судових позовів пояснювалася тим, 

що значна кількість населення Правобережжя була не в силі сплатити всі судові 

витрати, що передбачалися законодавством. Відповідно, скористатися правом 

бідності могла лише одна особа, а не громада [226, с. 365]. 

У своєму рішенні окружний суд міг визнати відповідача стороною, що мала 

відшкодувати позивачеві збитки, пов’язані із судовими витратами, але потерпіла 

сторона мала подати до суду позов про відшкодування цих самих збитків. Строк 

подання позову про стягнення збитків і прибутків становив три місяці з дня вступу 

рішення в законну силу. Для стягнення виключно судових витрат встановлювався 

двотижневий термін. В своєму позові особа мала зробити розрахунок суми, що 

відшкодовувалася, окрім стягнення прибутків [226, с. 366-367]. 

Прикладом такого відшкодування була справа, що розглядалася 

Житомирським окружним судом про стягнення М. Радзиковським та І. Кратасюком 

з Б. Певзнера 248,50 руб. за несплату їм судових витрат та за ведення їхньої справи з 

Бонашевським. Позивачами до суду було представлено повний кошторис витрат, 

пов’язаних з цією справою. 

1. Приватне провадження, відділ цивільний: 

а) дві телеграми з відповіддю в 56 слів (оплата 30 коп. за 10 слів – 1,80 руб.; 

б) прохання в цій справі – 1,20 руб.; 

в) прогони судовому приставу для виклику Бонашевського до суду – 10,80 

руб. та за повістки 1 руб. – 11,80 руб.; 
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г) копія з наказу Сенату (гербовий збір – 1,20 руб, канцелярське мито 50 коп. – 

1,70 руб.); 

д) два примірники копій з журналу судового пристава (гербовий збір – 60 коп., 

канцелярський – 30 коп. та прохання про її видачу) – 3 руб.; 

2. Позовне провадження: 

а) прохання про відвід позову Бонашевського та його копія – 1,20 руб., копія 

довіреності – 60 коп. та на повістки – 1 руб., всього – 2,80 руб; 

б) відвід свідків: прохання з копією – 1,20 руб та за повістки – 1 руб., всього – 

2,20 руб.; 

в) посвідчення судового пристава про будівлі Бонашевського: прохання про 

видачу – 60 коп., копія – 60 коп. та канцелярське мито – 30 коп., всього – 1,50 

руб.; 

г) в засіданні 3 лютого представлено два документи: акт товариства та 

рішення кримінального відділення, з яких копії для Бонашевського – 1,20 руб. 

та для суду за отриманні оригінали теж 1,20 руб., всього – 2,40 руб.; 

д) винагорода за ведення справи з оголошеної позивачем суми – 2230 руб., у 

розрахунку дві тисячі по 10% – 200 руб. та з інших 230 руб. по 8% - 18,40 руб., 

всього 218,40 руб. 

Всього за цей позов 246,80 руб. [111, арк. 4].        

Наступним етапом судового розгляду справи ставало виконання судових 

рішень. Рішення судової установи могли бути виконані лише за бажанням позивача, 

але без нагляду суду. Виконання рішення супроводжувалося поданням до суду 

усного або письмового прохання про видачу виконавчого листа. Всі дії з виконання 

рішення покладалися на судового пристава. [226, с. 368–369]. 

Значна кількість позовів цивільного характеру, що вступали до 

Житомирського окружного суду, була пов’язана з безпосереднім виконанням 

службових обов’язків судовими приставами. Адже дуже частою була практика 

неправомірних дій приставів відносно до осіб, щодо яких проводилися дії, пов’язані 

з виконанням рішення суду або інших дій, пов’язаних з компетенцією судового 

пристава. Відповідно, незадоволені діями приставів особи, подавали позови проти 
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них до окружного суду. Такими позовами були, наприклад, скарга В. Ісупової на дії 

судового пристава Радакова під час виконання рішення суду [114, арк. 1], скарга С. 

Трипольської на неправильне складання судовим приставом Барицьким опису 

Межиріцького маєтку для продажу за борг Беха [113, арк.] тощо.   

Таким чином, як і у провадженні кримінальних справ, у цивільному 

судочинстві мали місце ті самі вади. Присутність адвоката у однієї зі сторін 

судового процесу автоматично надавала їй значну перевагу. Свідчення свідків 

ставали запорукою успіху позову, адже саме на них здебільшого опирався суд. На 

рішення окружного суду суттєвий вплив мали оцінки експертів у тій чи іншій галузі. 

Різного роду збори і податки, залучення експертів під час провадження справи 

лягали на плечі позивача і лише у деяких випадках суд після винесення свого 

рішення міг призначити їх сплату на особу відповідача. Ці видатки дуже часто мали 

значний розмір, тому були під силу більш заможній частині суспільства. Відповідно 

до таких умов не всі категорії населення могли якісно відстоювати свої інтереси в 

окружному суді, тим більше подавати апеляції чи касації на рішення судових 

інстанцій. 

 

 

4.3. Участь Житомирського окружного суду з розгляду та вирішення 

справ чиншовиків Правобережної України 

 

 

Реформування судової системи в другій половині ХІХ ст. в Російській імперії 

дало можливість сподіватися на модернізацію відповідно до вимог часу. 

Задекларовані у судових статутах 1864 р. зміни були бажаними не тільки в центрі, 

але й на окраїнах імперії. Не склало винятку й Правобережжя, адже значна частина 

суспільства на майбутні перетворення покладала серйозні сподівання. Не останніми, 

хто бажав реформи, був мабуть найбільш неоднозначний прошарок суспільства 

Правобережної України – це чиншовики, які в новоутворених судах бачили чи не 

останню надію в утвердженні свого давнього права на землю. Тому не дивним був 
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той факт, що одразу після впровадження судової реформи 1864 р. в повному обсязі 

чиншовики спрямували всі сили для захисту своїх прав. Позови останніх в нових 

судах ставали найбільш резонансними та численними. Це стосувалося як цивільних, 

так і кримінальних справ.  

Чиншове землеволодіння зародилося в Німеччині в ХІІ ст. Сутність його 

полягала в тому, що орендар селився на землі феодала і мав право спадкового 

володіння окремою ділянкою землі за певну плату, що мала назву чинш. Разом з тим 

чиншовик, сплачуючи орендну плату, зберігав особисту свободу та приналежність 

до шляхетського стану. В Польщі чиншове землеволодіння зародилося в ХІІІ ст., а 

на Правобережжі особливо інтенсивно почало застосовуватися з ХVІ ст., коли 

відбувалася колонізація цих територій і магнати запрошували вільних поселенців 

обробляти нові землі. Здебільшого це були дрібні шляхтичі, які з тих чи інших 

мотивів втратили землю. Адже польське феодальне законодавство забороняло 

непривілейованим станам купувати землі на правах повної власності. Виходячи з 

цього магнати почали надавали землі на чиншовому праві. Розмір чиншу та 

взаємовідносини чиншовиків та феодалів регламентувалися письмовими актами, але 

в більшості це були усні домовленості. Такий вид договору в майбутньому і став 

каменем спотикання у вирішенні проблем з правами чиншовиків на землю. 

Чиншове землеволодіння збереглося на Правобережжі і після приєднання 

краю до Російської імперії. Але на законодавчому рівні відносини землевласників-

феодалів і чиншовиків так і не були вирішені, тому доля останніх залежала від волі 

землевласника [290, с.143–144]. 

Вся проблемність і гострота питання чиншового землеволодіння пролягала в 

площині законодавства, в його невідповідності – між польським та російським. 

Литовський статут та польські законодавчі акти передбачали існування такого виду 

землекористування, тоді як законами Російської імперії такі відносини між 

феодалом та орендарем передбачені не були. 

Після Листопадового польського повстання 1830–1831 рр. російська влада 

зажадала, щоб вся польська шляхта краю легітимізувала своє становище, тобто 

офіційно довела свою належність до дворянства. Вдалося це зробити лише 
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невеликій її частині, решта, і значною мірою чиншовики, залишилися без будь-яких 

прав на шляхетство. Тому конфлікт з «визнаною» і «невизнаною» шляхтою почав 

наростати дедалі швидше. 

19 жовтня 1831 р. вийшов указ про однодвірців та громадян західних губерній. 

В його основі лежало обурення фактом існування такої соціальної групи (чиншова 

шляхта), що a priori обвинувачувалась в Польському повстанні та сприймалась як 

аномальне явище в соціальній структурі Російської імперії. Наслідком такого 

ставлення мало бути позбавлення права на дворянське походження за допомогою 

ревізії документів, що підтверджували дворянство [314, с. 376]. Тобто, влада 

готувалась до того, щоб доєднати категорію осіб, що не вписувались в структуру 

суспільства імперії, до нової для Правобережжя групи однодвірців та громадян. 

Тим більше, що збереження статусу безземельної шляхти в Російській імперії 

було для влади аномалією, оскільки ця частина населення не платила податків. Саме 

це і стало причиною для офіційних дій по злиттю злиденної шляхти та селян-

однодвірців, що в майбутньому могло принести казні суттєві грошові вливання [314, 

с. 377]. Тому вже з початку 1832 р. в краї був започаткований процес ревізії 

безземельної шляхти. 

Чиншова шляхта повною мірою не розуміла, що для неї все змінилось. Старі 

часи «шляхетських вольностей», коли достатньо було слова сусіда чи знайомого, 

щоб бути зарахованим до лицарського стану, пішли у небуття. Невміння 

адаптуватися до наступу царської влади тягнуло за собою невідворотні наслідки і 

навіть заступництво заможної шляхти не могло зарадити цьому процесу. 

На кінець 1839 р. ревізії та процес декласування чиншової шляхти 

розгорнулися ще з більшим розмахом. Значною мірою це було пов’язано з тодішнім 

генерал-губернатором Д. Бібіковим. Як зазначав один із дослідників проблеми 

чиншовиків на Правобережжі – Д. Бовуа, на період 1840–1846 рр. припала 

найбільша кількість декласованих шляхтичів, записаних в однодвірці – близько 160 

тис. чоловік, а з 1831 р. по 1853 р. кількість їх становила понад 340 тис [314, с. 410].       

Градус конфлікту почав наростати і у зв’язку з остаточним вступом в дію 

російського законодавства, що по суті розв’язувало руки землевласникам в питанні 
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вилучення землі у чиншовиків. З цього часу поступово наростала конфронтація між 

землевласниками та чиншовиками. Як зазначав Д. Бовуа, «багата легітимована 

шляхта ставилася до однодвірців чи чиншовиків як до непотрібного баласту, 

вважала їх небажаним тілом, а тенденція до його відторгнення ставала щораз 

виразнішою» [313, с. 184]. 

Імператорський указ від 25 липня 1864 р. про надання землі «вольным людям» 

(до яких зараховувалися й чиншовики) відтермінував вибух в середовищі феодалів 

та чиншовиків, оскільки надавав можливість останнім користуватися своєю землею 

протягом 12 років за умови підписання нових орендних угод з власниками, які, в 

свою чергу, залишали за собою право розірвати їх за власним бажанням [225, с.649–

651].  

Такий шлях для чиншовиків міг стати найкращим способом забезпечення їх 

землею. Але 18 жовтня 1867 р. київський, подільський, волинський генерал-

губернатор О. Безак у своєму листі до волинського губернатора повідомляв, що указ 

від 25 липня 1864 р. стосується лише «вольных людей», належних до спеціальної 

категорії, і їх не треба плутати з однодвірцями. Відтак відмова від найпростішого 

рішення прирікала їх на більш ніж 40-річні злидні й конфлікти [313, с. 204]. 

  Указом від 19 лютого 1868 р. стан однодвірців був знищений, всі, що 

проживали в містах та містечках, ставали міщанами, а ті, що мешкали в селах, 

переходили до стану селян. Поміщики, що володіли землею, впевнилися в тому, що 

історичні права на землю чиншового населення повністю заборонялися новими 

законами і почали непомірно збільшувати чиншові виплати. А якщо чиншовик 

відмовлявся сплачувати збільшений чинш, поміщик відбирав в нього землю, а також 

насильно виселяв їх з їхніх помість через небажання заключати короткострокові 

договори на оренду ділянок, що споконвічно були у власності чиншовиків. 

 Питання чиншовиків у 60-х рр. ХІХ ст. зайшло в глухий кут. Всі зміни та 

перетворення не досягли головної мети – ліквідації такої соціальної групи як 

чиншова шляхта. Постійні зміни її назв, значна кількість законів призводили тільки 

до поглиблення проблеми, але ніяк не до її вирішення. Волинський губернатор в 

одному з листів до генерал-губернатора О. Безака пояснював потребу спрощення 
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заплутаної системи категоризації населення. Також він наводив приклад маєтку 

Новий Завод, в якому нараховувалось 823 душі чоловічої статі, що належали до 

дворян, однодвірців, міщан, відставних солдат та вільних людей. 176 однодвірців 

були записані як вільні люди під час перепису 1858 р. Як доповнення до такої 

плутанини, 66 вільних людей відмовилися скористатися указом від 25 липня 1864 р. 

про надання земель, вважаючи надані ділянки неродючими, і вже два роки вимагали 

приписати їх до житомирських міщан  [314, с. 705]. 

Відміна ж назви «однодвірець» стала тільки відміною назви, в дійсності все 

існувало, як і було до того. Дослідник проблеми чиншової шляхти-однодвірців-

чиншовиків Д. Бовуа ставив питання: чи дійсно зміна назви була реформою? Його 

відповідь: звичайно, ні. Чергова зміна назви не змінила становища цих людей. 

Чиншове володіння, невідоме в Росії та чуже для українського селянина, настільки 

сильно вкорінилось в свідомості шляхти, що стало каменем спотикання для всіх 

асиміляційних планів. Цей архаїчний спосіб пожиттєвого чи довготермінового 

землеволодіння став важливою рисою відмінності колишньої шляхти від селянства. 

Незабаром ці відмінності знайшли відображення і в мові. Колишню шляхту стали 

називати в російських документах чиншовиками [314, с. 709]. 

Окрім владних структур Російської імперії, в полеміку довкола чиншового 

питання вступили і науковці-правники Університету Св. Володимира. Так, на 

сторінках газети «Киевлянин» було опубліковано реферат викладача та члена 

Київського юридичного товариства Д. Піхна, що присвячувався проблемі 

чиншового володіння в Південно-Західному краї. В своїй доповіді вчений апелював 

до того, що зазначений інститут був лише інститутом звичаєвого права та опирався 

на усну домовленість між сторонами. Виходячи з кількості чиншовиків, що не могли 

надати письмового підтвердження своїх прав, а більшість прямо говорила про те, що 

ніколи жодних документів не мала, землевласники почали практикувати підписання 

орендних договорів. Такий підхід ще більше заганяв це питання в глухий кут [294, с. 

1].   

У 60–70-х рр. розпочався бум на підписання термінових орендних договорів, 

які нічого спільного з чиншовими договорами не мали. Такі дії поміщиків були 
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спричинені активізацією чиншового питання на державному рівні. Розв’язання 

чиншового питання в той час на користь останніх викликало занепокоєння 

землевласників. Більшість з них вдалась до орендної угоди з чиншовиками як до 

способу захисту власних інтересів. Зазвичай останнім пропонувалась дилема: або 

орендна угода, або вигнання з маєтку. За таких умов чиншовикам нічого іншого не 

залишалося, як іти на такі угоди. Таким чином відбувалося по суті примирення між 

землевласником та чиншовиком, але, як показував досвід, такі договори вносили 

переважно плутанину в і так складні сплетіння відносин. А на майбутнє ставилося 

питання правомірності перебування чиншовиків на означених землях, адже договір 

засвідчував той факт, що вони оселилися на них в момент підписання і по суті 

втратили статус чиншовика [294, с. 2]. 

Тому й не дивно, що саме на початку 70-х рр. ХІХ ст. питання чиншового 

землеволодіння активізувалося, адже саме в цей час починали спливати терміни дії 

орендних угод. Землевласники, в свою чергу, не поспішали їх продовжувати, маючи 

на меті повне заволодіння землею чиншовиків, які таким чином потрапили в 

законодавчу пастку, вибратися з якої було надзвичайно складно.          

Більшість чиншовиків твердо вірили в своє право на землю, користування 

якою було освячене звичаєм, давністю та історичним правом [377, с.148–149]. Але 

на руках у поміщиків були орендні угоди, що свідчили про протилежне. В цих 

умовах конфронтації було не оминути.  

У 70-х рр. ХІХ ст. ситуація навколо чиншових прав вкрай загострилася. Владі 

так і не вдалося вирішити це питання законодавчим шляхом. Всі спроби натикалися 

на супротив місцевого керівництва або феодалів-землевласників, які в умовах, що 

склалися, не бажали поступатися власними землями. Чиншовики ж, зі свого боку, 

вірячи в своє беззаперечне право, чекали на позитивний результат від влади у 

вирішенні їхнього питання. Але затягування зі сторони самодержавства призвело до 

того, що в краї стався вибух.  

В 1872–1879 рр. у Правобережній Україні було зафіксовано 42 виступи 

чиншовиків, 6 з них були придушені за допомогою військ, у 32 поселеннях частково 

задовольнили вимоги невдоволених чиншовиків [290, с. 151]. Такі дії чиншовиків 
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пов’язані з тим, що в 70-х рр. починався масований наступ землевласників на їх 

наділи. Судові рішення цього часу здебільшого задовольняли позови поміщиків, 

тобто давали їм право на відчуження власних земель. 

На тлі такого вирування конфліктів 28 липня 1878 р. було видано тимчасові 

правила судочинства по чиншовому праву. Даний указ зобов’язав Сенат розглянути 

всі спірні випадки незалежно від того, з якої сторони надійшла скарга, тобто взяти 

на себе і розгляд скарг чиншовиків [313, с. 238].  

Ці правила зобов’язували палати кримінального та цивільного суду 

передавати на ревізію всі справи, які були порушені за вимогою однієї з сторін і не 

отримали вирішення, а також й ті, що вже вирішені, але не приведені до виконання 

[223, с. 63–64]. Про такі законодавчі зміни населення інформувалося не дуже 

широко, тож загальної розрядки в краї так і не наступило. В цілому в таких умовах 

судова система виявила себе безсилою, тому потрібні були зміни. 

Всупереч тривожним очікуванням з 1880 р. в краї наступило затишшя, що 

тривало до 1886 р. Втома, злидні, репресії змусили чиншовиків чекати на рішення з 

гори [313, с. 240–241]. Того ж року на Правобережжі в повному обсязі вступають в 

дію судові статути 1864 р., що відроджували у чиншовиків віру у вирішення своїх 

справ. 

Затишшя 1880–1886 рр. спокійним не було. Вже нові суди, в першу чергу 

окружні, прийняли на себе новий шквал позовів як від землевласників, так і від 

чиншовиків. Численні кримінальні та цивільні справи продовжували роками 

вирішуватися в судах. А події, як і в попередні роки, продовжували розвиватися за 

відомим сценарієм: підвищення чиншу, відмова платити, суд, примусове виселення, 

агресивне повернення, нові репресії. 

В результаті на початку роботи Житомирського окружного суду в липні 

1880 р. до нього почала надходити значна частина справ, в яких фігурантами були 

чиншовики. Справи ці були як кримінального, так цивільного характеру. Значна 

частина їх перейшла з ліквідованих палат кримінального та цивільного суду, які в 

них так і не отримали вирішення. В основі кримінальних справ лежав супротив 
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чиншовиків незаконним (на їхню думку) діям землевласників та чиновників суду по 

відношенню до них.  

В селі Кодня Житомирського повіту 5–6 липня 1879 р. чиншовики 

відмовилися дати розписку приставу в тому, що вони не будуть перешкоджати 

графу Ледоховському володіти землею. Коли робітники графа хотіли переорати 

засіяну землю, чиншовики не дозволили їм цього зробити і продовжували володіти 

землею й далі. Вже 13 серпня в палаті кримінального та цивільного суду почалися 

слухання по цій справі. Підсудні-чиншовики обвинувачувалися у спротиві владі. 

Справа ця затягнулася на три роки, в результаті 19 січня 1883 р. вже в 

Житомирському окружному суді було винесене рішення, в якому суд повністю 

виправдав підсудних [118, арк. 20–25]. Справи про супротив чиншовиків в більшості 

так і вирішувалися, якщо явно не простежувалися бунтівні мотиви або образи 

посадових осіб. Таке, наприклад, спостерігалося у наступних справах.  

8 жовтня 1879 р. пристав Новоград-Волинського повіту прибув в с. Гута-

Жаборицька Баранівської волості для опису рухомого майна чиншовиків за 

несплату ними землевласнику Фашовичу повинності. Пристава зустрів розлючений 

натовп людей на чолі з В. Чупринською – дружиною одного з чиншовиків (жінки 

дуже часто очолювали такі виступи). Далі цей виступ супроводжувався словесними 

образами та побиттям пристава. За таких умов йому нічого не залишалося як, 

покинути збунтоване село, так і не здійснивши опису майна. По цій справі всі 

учасники опору були виправдані, крім безпосередніх підбурювачів – Варвари та 

Мартина Чупринських. Житомирський окружний суд ухвалив, що під час 

зазначених подій мала місце загроза життю посадової особи, образа лайливими 

словами, також пристава називали заколотником та хабарником. В результаті 

подружжя Чупринських було засуджене на 2 місяці ув’язнення [119, арк. 88–89]. 

У цей же час в Житомирському окружному суді розглядалася справа 

німецьких колоністів, що проживали на землях графині Тишкевич на чиншовому 

праві. В результаті недобросовісної сплати чиншу, за рішенням мирового суду 

пристав Шолле 16 січня розпочав процес виселення боржників із займаних ними 

земель, а також продажу їхнього майна для покриття боргу. В проханні почекати до 
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весни (оскільки стояли люті морози) було відмовлено [129, арк. 239]. Після відмови 

і стався вибух народного гніву. Решта колоністів підтримала виселених, будівлі і 

майно були відбиті, а пристава та повіреного графині Тишкевич єврея Янкеля 

Гросмана вигнали. Внаслідок такого спротиву бунтівників засудили до різних 

термінів ув’язнення (від 2 місяців до 2,5 років) [129, арк. 324].  Судом не бралися до 

уваги ні свідчення, які захищали інтереси засуджених, ні прохання відтермінувати 

стягнення боргів або продати майно боржників за пристойнішу плату. 

Заслуговує на увагу ще одна справа про опір чиншовиків в селі Жеребки 

Янушпільської волості. Палата кримінального та цивільного суду 30 березня 1877 р. 

винесла рішення про ліквідацію будівель чиншовика А. Бурковського на землях, що 

належали поміщику С. Каминському. Тільки через 9 років, тобто в 1886 р. пристав 

вручив виконавчого листа А. Бурковському. Далі все відбувалося вже по відомому 

сценарію: насильницьке виселення, опір з боку чиншовиків, суд. Присяжні 

засідателі хоча й визнали підсудних винними, але у вироку зазначалося, що вони 

заслуговували на пом’якшення вироку. А. Бурковський був засуджений на 1,5 року в 

арештантські відділення. Решта – до тюремного ув’язнення на той самий термін 

[127, арк. 252]. 

Загалом простежується така тенденція, що чиншова земля, яка належала 

поміщикам, дуже часто була їм непотрібна, про що свідчить і попередня справа. 

Тобто, коли на руках землевласника або здебільшого його повіреного було рішення 

суду, вони не поспішали вступати у володіння землею. Такі дії пояснювалися  

страхом поміщиків перед бунтом невдоволених. Влада в особі судів теж не бажала 

засуджувати бунтівників на довгі терміни. Строк ув’язнення 2–3 роки був 

найтривалішим і засуджені на цей незначний термін поверталися до своїх домівок, 

де знову продовжували чинити опір. Дуже часто траплялося, що особи, які 

притягувалися до відповідальності, вже неодноразово були засуджені за подібні 

злочини. Суд не застосовував більш суворого покарання, оскільки були побоювання 

перед більш масштабним вибухом, адже невдоволеними на селі залишалися не 

тільки чиншовики, але й величезна кількість українських селян. 
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Більш численними та складними по відношенню до кримінальних були 

цивільні позови як землевласників, так і чиншовиків. Тому вже з перших днів своєї 

роботи Житомирський окружний суд включився до розбору цих справ. 

Значна частина чиншовиків, маючи на руках рішення не на свою користь (на 

основі указу від 28 липня 1878 р.), надсилали вимоги до окружного суду для 

передачі їхніх справ на ревізію до Сенату. Так, до прикладу, своє право на землю та 

сплату боргів заявляли: чиншовик А. Каминський право на 16 десятин землі та 2808 

рублів боргу [105, арк. 1], чиншовик-дворянин Г. Макаревич на 10 десятин землі та 

1260 рублів боргу [101, арк. 1], чиншовик А. Росоловський на 17,5 десятин землі та 

2868 рублів боргу [103, арк.1], чиншовик І. Соколовський на 16 десятин землі та 

3770 рублів боргу [102, арк. 1]. Але в значній мірі окружному суду потрібно було 

продовжувати справи, розпочаті у з’єднаній палаті кримінального та цивільного 

суду і недоведені до кінця.    

Так, у позові селянина П. Лазанського зазначалося, що його пращури та він 

користувалися землею на чиншовому праві в розмірі 12 десятин. У 1874 р. поміщик 

О. Прушинський відібрав у нього всю орну землю та залишив лише землю під город 

та будівлі, але чинш, як і раніше, вимагав (15 рублів) [104, арк. 1]. Тому селянин-

чиншовик, керуючись незаперечним чиншовим правом, вимагав від окружного суду 

повернення землі та сплати поміщиком О. Прушинським 1000 рублів збитків. Інші 

чиншовики села Окіл позивалися до поміщика К. Залевського про повернення 12702 

рублів перебраного чиншу [106, арк. 1]. Траплялися й колективні позови 

представників різних соціальних станів з однаковими вимогами – повернення 

чиншової землі та сплати збитків, завданих збільшенням чиншу. Прикладом такого 

позову була справа шляхтича Ходаковського, міщан Васьковського, Сорочинського, 

Ольшановського, Меленевського та селянина Щавлинського до князя Р. Сангушка в 

сумі 695 рублів про повернення чиншової землі [108, арк. 1].  

Після подачі позовної заяви до окружного суду чиншовики як правило 

стикалися зі значними проблемами, більшість з яких для захисту своїх інтересів в 

суді не мали фінансової можливості утримувати повіреного (адвоката). В них навіть 

не вистачало коштів виїхати за межі села, в якому вони проживали, для участі в 
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судових слуханнях. Іншою значною проблемою на Правобережжі була недостатня 

кількість адвокатів, які були б компетентними в справах чиншовиків, тобто знали 

польське право та закони Литовського статуту, на яких базувалося чиншове право. В 

своєму листі до Житомирського окружного суду селянин-чиншовик П. Лазанський 

писав: «У зв’язку з неписьменністю та небувалістю в судових місцях, я сам особисто 

перед судом правдивість своїх доказів довести не зможу, у зв’язку з незаможністю я 

не можу найняти адвоката, котрий знав сутність моєї справи, так і закони, на яких 

засноване моє чиншове право» [104, арк. 36–37]. Далі позивач в своєму листі 

перераховував законодавчі акти Литви та Польщі, починаючи з 1347 р. і закінчуючи 

російським законодавством, на яких базувалося чиншове право. Окружний суд в 

своєму рішенні зазначені докази до уваги не взяв. 

За таких умов позивачам нічого не залишалося як обирати повірених у своїх 

справах зі свого середовища. Один або двоє позивачів виступали і в ролі повірених 

інших. Таким чином, чиншовики заощаджували власні кошти. Але такий вид 

представництва в суді дуже часто негативно впливав на результат справи. За 

російським законодавством представник позивача в суді обов’язково мав бути 

письменним, а оскільки значна частина повірених у справах чиншовиків зловживала 

даною статтею закону (були неписьменними), тому позови, в яких фігурували такі 

особи, були приречені на поразку ще до початку судових засідань. Так і не 

розпочавшись, закінчилися справа чиншовика П. Лазанського, повіреним у справах 

якого був І. Венциславський. Окружний суд у своєму засіданні 15 листопада 1880 р. 

визнав його як особу, що не мала права представляти інтереси позивача, оскільки 

повірений був неписьменним [104, арк. 39]. Такий результат мав і позов чиншовиків 

с. Окіл, тому що повірений у цій справі М. Трембіцький був визнаний судом 

неписьменним. За таких умов розгляд справи в суді ставав можливим лише після 

заміни повіреного на кваліфікованого адвоката, якщо звичайно у чиншовиків 

вистачало на це коштів. Так продовжити хід справи чиншовики села Поляхівка 

Заславського повіту змогли лише після того, як найняли для захисту власних 

інтересів адвоката М. Пігнатті [109, арк. 69]. 
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Значною проблемою для чиншовиків була фінансова складова судового 

процесу. По-перше, як вже зазначалося вище, вони не мали можливості найняти 

кваліфікованого адвоката. По-друге, судові витрати різного характеру 

унеможливлювали подання позовів абсолютно всіма чиншовиками. Тому за таких 

умов чиншовики подавали колективні позови, щоб хоч якось зменшити судові 

витрати та найняти адвоката. Кількість позивачів в таких справах інколи могла 

доходити до 50 осіб. Вже в зазначеній справі чиншовиків села Окіл позивачами 

виступили 24 особи (2 дворян, 6 міщан, 16 селян) [106, арк. 12]. Адже судові витрати 

були відчутним тягарем для одного позивача. Наприклад, у справі чиншовиків сіл 

Баркнець та Ногачівка Житомирським окружним судом було вирішено провести 

допит свідків на місці проживання позивачів. На ці потреби чиншовики мали 

виділити: на проїзд та проживання члена суду, який буде проводити дізнання – 90 

руб. 72 коп., землеміру – 44 руб. 40 коп. та йому ж на винагороду за роботу – 25 

руб., всього 160 руб. 12 коп. [108, арк. 36].  До цього ще слід додати витрати на 

адвоката, які залежали від суми позову. Чим більшою вона була, тим більші були ці 

виплати, а також інші затрати. В цілому суми позовів сягали 600-700 рублів, що 

зрозуміло ставало непомірним тягарем для чиншовиків. Тому за таких умов 

колективна подача позову ставала єдиною можливістю боротися за свої права. 

В таких умовах відповідачі або їх представники в своїх листах до окружного 

суду вказували на те, яких збитків зазнавала держава, приймаючи та розглядаючи 

такі колективні позови. Так, уповноважений поміщика Залевського колезький 

секретар Ф. Баторський в своєму листі до Житомирського окружного суду оцінював 

збитки держави від справи, де позивачами були 24 особи: «За папір – 28 рублів 80 

копійок; позовне мито – 43 рублі 20 копійок; публікаційних – 144 рубля, а всього 

216 рублів, тоді як вони сплатили лише 7 рублів» [106, арк. 12].   

Після завершення судової реформи на Правобережжі в 1880 р. справи 

чиншовиків переходили до компетенції окружних судів, що ставали першою 

інстанцією з їх вирішення. Дане положення було закріплене в указі від 25 травня 

1882 р. Також за цим нормативним актом окружні суди та судові палати при 

оприлюднені своїх резолюцій повинні були пояснити незадоволеній стороні про 
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можливість направлення скарги у вищу інстанцію у встановлені строки. Якщо цього 

зроблено не було, рішення вступало в законну силу. Це положення 

розповсюджувалося на всі позови, які наразі вирішувалися в судах, а також на ті, що 

вже вирішені, але ще не набули чинності. За таких умов будь-яка особа отримувала 

право остаточного вирішення своєї справи в Сенаті [218, с. 258–259].  Наступний 

указ, що мав остаточно вирішити проблему чиншових землеволодінь, був виданий 9 

червня 1886 р., головною метою якого ставала ліквідація чиншових прав на землю. 

Чиншовики, як селяни в 1861 р., мали за три роки викупити свої землі у 

землевласників, але зробити це було просто неможливо. Результат – величезна 

кількість нерозглянутих справ, труднощі межування, непослідовність землемірних 

планів, корупція, неточність списків, перемішування чиншових володінь з землями 

іншого типу [313, с. 261].  

У вирішенні чиншових справ Житомирський окружний суд здебільшого 

залишався на боці землевласників, хоча траплялися поодинокі випадки, коли суд 

ставав на бік чиншовиків. Запорукою успіху чиншовиків в суді ставав ряд факторів. 

У справі чиншовика Й. Любицького до поміщика Ю. Бродавського свідки чітко 

підтвердили, що пращури позивача володіли землею на чиншовому праві до 1840 р. 

Наступною умовою, що давала позивачу у цій справі сподіватися на успіх, було 

підвищення декілька раз чиншу землевласником Бродавським (з 9 до 15 рублів на 

рік). Цей факт став визначальним для суду доказом, тобто поміщик в такий спосіб 

визнавав за чиншовиком право на володіння землею. Ці докази дали право суду 16 

березня 1882 р. прийняти рішення на користь чиншовика Й. Любицького та визнати 

за ним чиншове право на землю. Відповідач, користуючись правом, наданим указом 

від 25 травня 1882 р., подав до Київської судової палати апеляційну скаргу, яка 

залишила в силі рішення окружного суду. Тоді була подана відповідачем до Сенату 

касаційна скарга. 16 грудня 1886 р. Київська судова палата згідно рішення Сенату 

ухвалила: «В результаті затвердженого 9 червня 1886 р. указу про поземельне 

влаштування сільських вічних чиншовиків в губерніях західних та великоруських – 

цивільні справи між землевласниками та чиншовиками, що були незакінчені до часу 

оприлюднення даного указу, в подальшому своєму розгляді припиняються. Справа 
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чиншовика Й. Любицького проти поміщика Ю. Бродавського суміщала в собі всі 

зазначені умови, тому розгляд справи мав бути припинений, а попереднє рішення 

суду до виконання не призводити» [107, арк. 37–49]. Всі справи, що мали 

позитивний результат для чиншовиків в першій та другій судових інстанціях, 

закінчувалися провалом в Сенаті. Відносний спокій та очікування чиншовиків в 

1880–1886 рр. був використаний владою для підготовки указу про ліквідацію 

чиншових землеволодінь. Водночас окружні суди робили все від них залежне для 

затягування чиншових справ, особливо тих, де явно простежувалася перемога 

чиншовиків. Вже зазначена справа Й. Любицького тривала з 1 червня 1881 р. до 30 

червня 1887 р., справа поручика А. Клишевича – з 10 жовтня 1881 р. до 22 листопада 

1888 р., справа чиншовиків с. Баркнець та с. Ногачівка – з  24 березня 1881 р. по 12 

лютого 1887 р. Тобто, судові органи робили все від них залежне, щоб затягнути 

вирішення справ чиншовиків до того моменту, поки не вийде положення про 

скасування чиншових землеволодінь взагалі.    

Загалом в роботі Житомирського окружного суду спостерігалися значні 

зловживання у вирішенні чиншових справ. Першим та найсуттєвішим був допит 

свідків, адже саме їх покази ставали для суду визначальними у вирішенні позовів, 

пов’язаних з чиншовим правом. Допит свідків та його результат по кожній окремій 

справі суттєво різнився. Яскраво вираженою особливістю добору свідків було те, що 

їх основна маса була з селян-українців. Поляків, селян-чиншовиків для надання 

свідчень не залучали. До 1880 р. судові органи застосовували практику допиту 

одного свідка, а решті приписували його слова. Так, у справі чиншовиків села 

Поляхівка 23 свідки підтвердили показання одного [109, арк. 49–52]. У переважній 

більшості свідчення не відзначалися конкретністю, що давало окружному суду 

можливість маневрувати під час засідань та виносити рішення лише з одним 

формулюванням – «свідчення не є повними або свідки не змогли точно вказати чи 

проживали позивачі або їхні предки на зазначених землях та користувалися 

чиншовими правами». У справі чиншовиків сіл Баркнець та Ногачівка свідок в своїх 

показаннях не міг відрізнити чиншовика від орендатора [108, арк. 46].    
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Перемога в суді першої інстанції ставала можливою за умови правдивості та одностайності 

свідчень односельців. Дуже часто селяни-українці, не виправдовуючи сподівань владних органів, які 

покладалися на вороже ставлення православних-українців до католиків, чітко і конкретно вказували 

на належність тих чи інших позивачів до чиншовиків. За таких умов позивач отримував надію на 

позитивне вирішення своєї справи.     

Другим суттєвим недоліком у роботі Житомирського окружного суду була слабка 

поінформованість учасників судових процесів, особливо чиншовиків, про хід їхніх справ. 

Неписьменність та неможливість виїзду за межі свого села не давала позивачеві бути в курсі справи, 

а суд ніяких повідомлень не надавав. Наприклад, у справі чиншовиків проти князя Р. Сангушка 

Житомирський окружний суд виніс рішення на користь позивачів, тоді як Київська судова палата 

цей вирок скасувала, керуючись указом від 9 червня 1886 р. Справа була закрита 17 березня 1887 р., 

але 25 вересня 1892 р. до окружного суду надійшов лист з вимогою чиншовиків видати їм 

виконавчий лист, оскільки вони вважали, що рішення у цій справі винесене на їх користь, тому 

чиншовики мають повне право на відчужені землі. Лише 30 вересня 1892 р. позивачам була 

відіслана постанова судової палати про припинення їхньої справи [117, арк. 201]. Тобто п’ять років 

чиншовики жили надією на те, що вони в недалекому майбутньому отримають свої землі на 

чиншовому праві офіційно, але насправді все виявилося лише недопрацюванням окружного суду. 

Такі випадки не були поодинокими, селяни-чиншовики роками чекали на вирішення своїх справ, 

але суд в силу своєї завантаженості чи внаслідок зловживань та халатності не надавав жодної 

інформації про перебіг та вирішення їхніх позовів, тримаючи в напрузі значну частину населення 

Правобережної України. 

 

Висновки до розділу 

 

Різноманітні проблеми, що постали перед владою після приєднання 

Правобережжя до Російської імперії, вимагали своєчасного вирішення. Зволікання 

та затягування прирікали край на довгі роки непорозуміння та ворожості. Однією з 

таких не розв’язаних проблем була проблема чиншового права. З перших днів 

роботи новим судам довелося зіткнутися зі значною кількістю позовів чиншовиків, 

які намагалися довести небезпідставність своїх вимог на подовження своїх прав на 
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землю. В судах першої інстанції у позивачів почали виникати певні проблеми. По-перше, фінансові 

труднощі не давали їм можливості найняти адвоката для захисту власних інтересів у суді, але далеко 

не кожен повірений був обізнаний в нюансах чиншового права. По-друге, фінансова скрута 

чиншовиків для більшості з них зачиняла двері до судових органів, оскільки витрати під час процесу 

були непомірними для селянина-чиншовика. В таких умовах селяни здійснювали подання 

колективних позовів, щоб хоч якось зменшити судові витрати, а повірених у своїх справах обирали 

із власного середовища, тобто осіб, які були компетентними в польському законодавстві. Ще однією 

проблемою ставала неписьменність чиншовиків, а отже і їх повірених, що за російським 

законодавством тягнуло заборону представляти інтереси інших осіб в суді. Як наслідок, справи, в 

яких фігурували зазначені особи, до розгляду окружним судом не приймалися. Отже, чиншовик 

опинявся в замкненому колі і вирватися з нього було неможливо. Нові проблеми у позивачів 

виникали вже під час безпосереднього розгляду справ. Основною доказовою базою для суду у 

визнанні чиншових справ були показання свідків, але в умовах тогочасної дійсності не завжди 

позивач-чиншовик міг розраховувати на їхню допомогу. У винесенні рішень окружний суд не 

завжди брав до уваги свідчення осіб, що контактували з позивачами. Частою була практика допиту 

свідків з середовища українських селян. В такий спосіб суд намагався використати протиріччя між 

одними та іншими, але на практиці все було інколи навпаки. В таких умовах правдиві та одностайні 

свідчення давали можливість чиншовикам сподіватися на загальний успіх. Безумовно, 

організовуючи свою роботу таким чином, окружний суд переслідував мету якнайдовшого 

затягування справ для того, щоб дати можливість владі підготувалися до остаточного удару по 

чиншовикам.  

Таким чином можна зауважити, що реформа 1864 р. вирішувала не всі 

питання в судовій галузі. Зубожіння основної маси населення як українських селян, 

так і поляків-чиншовиків призводило до неможливості якісного ведення справ в 

кримінальному та цивільному судочинстві. Відсутність підтримки адвоката (в силу 

фінансових та правових причин) зменшували виграш справи. До цих негараздів 

додавалося незнання законів та правил досудового слідства, а у випадку з 

чиншовиками – правові колізії (відсутність норм чиншового права в російському 

законодавстві). Тому за таких обставин запорукою успіху як кримінального, так і 

цивільного позову ставала фінансова складова.    
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ВИСНОВКИ 

 

 

 Аналіз стану наукової розробки теми дає право стверджувати про значний 

інтерес до проблеми судової реформи у Російській імперії, в тому числі і до 

особливостей її запровадження в різних регіонах. Особливості запровадження 

реформи ставали предметом досліджень дореволюційних, радянських та сучасних 

дослідників. У період 60–70-х рр. ХІХ ст. більшість авторів вважали прийняті 

статути втіленням мрії про ідеальне правосуддя, схвально відгукувалися про 

імператора Олександра ІІ, який втілив судову реформу в життя. Захоплення 

викликав насамперед інститут присяжних засідателів, в якому вони вбачали 

наслідування передових надбань Західної Європи (Г. Джаншиєв, М. Філіппов).  У 

частини дослідників викликало нарікання безпосереднє запровадження реформи на 

місцях, її поетапність, а не цілісність (Д. Генкін). Дослідження початку ХХ ст. вже 

були позбавлені ідеалізації судової реформи. А деякі новоутворені інститути (суд з 

присяжними засідателями, адвокатура) зазнавали критики через свою репресивність 

та неправильну організацію (Б. М. Сиромятніков, Ю. В. Готьє, Е. Н. Берендс). Для 

радянської історіографії характерним було пов’язування судової реформи із суспільно-

політичним життям, вивчення політичних процесів. Судові перетворення вбачалися як 

елемент каральної політики самодержавства і всі ті зміни, які відбулися – лише 

посиленням влади царизму, а новоутворені суди ставали засобом придушення 

революційного руху в масах. 

Характерною ознакою пострадянських досліджень стало вивчення судової 

реформи 1864 р. на регіональному рівні. Тому в цей час з’являються праці 

присвячені насамперед запровадженню реформи на різних територіях Російської 

імперії, а також діяльності окремих судових інститутів, передбачених судовими 

статутами. Такі дослідження без винятків несли позитивні зміни у вивченні питання 

судової реформи, адже давали можливість більш ґрунтовніше підійти до даної 

проблеми саме з точки зору регіональних особливостей. Єдина незначна вада такого 

підходу вбачається в тому, що такі дослідження втрачають цілісність та стають 
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відірваними від подій, пов’язаних з судовими перетвореннями, що відбувалися на 

решті території імперії, зокрема й в центральних губерніях. 

На сучасному етапі відбувається пожвавлення досліджень судових перетворень, а 

також їх регіональних особливостей. Але питання функціонування пореформених судових 

органів та їх інститутів залишаються малодослідженими. Західноєвропейські та 

американські дослідники концентрують свою увагу передовсім на передумовах та 

реалізації судової реформи 1864 р. у Російській імперії в контексті всіх великих реформ 60-

70-х рр. ХІХ ст., не виокремлюючи новоутворені судові інститути. Також значне нарікання 

у них викликає тогочасне суспільство, його правова культура та неготовність людей до 

прогресивних змін. 

Наукова база дослідження ґрунтується на законодавчих актах, діловодній 

документації окружних судів, періодиці, статистиці, мемуарній літературі. 

Методичною основою дослідження стали принципи історизму, об’єктивності, 

системності та логічності, а також застосовано юридично-порівняльний, 

функціонально-правовий та історико-правовий методи.  

 Реформування судової системи представляло собою складний та 

багатогранний процес. Зародження ідеї перетворень у цій галузі бере початок у кінці 

ХVІІІ ст. Зміна імперських правителів суттєво позначилась на процесі 

реформування, яке цілковито залежало від волі царя. Відсутність головної ідеї (що 

саме мав являти собою новий суд) призводило до уповільнення темпів підготовки 

реформи. Своїм шляхом у питанні правового реформування, зокрема й судів пішло 

Правобережжя. Чинник присутності значної кількості поляків не давав можливості 

швидкого долучення регіону до загальноімперської правової традиції, зокрема і 

судової системи. Тому влада взяла курс на поступову адаптацію краю. Утворення 

особливого комітету у справах кодифікації місцевого законодавства дало поштовх 

до створення зводу законів на основі Литовського статуту та польського права. В 

результаті такий документ було видано. Але події 1830–1831 рр. (Листопадове 

польське повстання) змінили політику центру. Запровадження «Учреждения для 

управления губерний», російської мови в судочинстві та скасування дії Литовського 

статуту означало початок періоду реакції та запровадження на Правобережжі 
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загальноімперського права. В межах всієї імперії у 40-х рр. ХІХ ст. перемогла думка 

про радикальні зміни судової системи та судочинства, але така зміна курсу 

викликала супротив певної частини чиновництва, очолюваного міністром юстиції 

графом В. Паніним, відомим противником будь-яких змін в судівництві. Лише 

прихід до влади нового імператора Олександра ІІ дав новий імпульс для наступних 

змін. У листопаді 1864 р. країна отримала судову реформу. Головними її 

постулатами ставали незалежність та гласність судів, панування закону та права, 

незмінність суддів, захист суду від втручань адміністрації, запровадження нових 

прогресивних інститутів (суд з присяжними засідателями та адвокатура), зміна 

пріоритетів у діяльності прокуратури. Тепер вона отримувала роль сторони 

обвинувачення під час судових процесів. Пріоритетом у кадровому забезпеченні 

ставала юридична освіта. Ці та інші засадничі основи мали радикально вплинути на 

громадськість, дати їй надію на справедливий суд, підвищити правову культуру, 

стати основоположним чинником зародження громадянського суспільства.  

Але після того, як ейфорія від запровадження реформи вщухла, стало 

помітним, що і громадськість, і чиновництво досить обережно ставляться до 

анонсованих змін. Ці побоювання не стільки стосувалися постулатів судової 

реформи, скільки проблем з їхньою реалізацією на практиці. Повільність, з якою 

впроваджувалась в життя реформа, дала можливість підняти голову її противникам. 

Зміни в тому вигляді, що їх задекларували статути 1864 р., були запроваджені 

лише в центральних губерніях Російської імперії. Решта регіонів держави мали не 

одне десятиліття чекати реформування, а коли врешті-решт це сталося, то 

відмінності були значними в порівнянні з основоположними. Тому можна 

констатувати, що судова реформа 1864 р. в окраїнах імперії відбувалась в умовах 

контрреформування. Страхи перед регіональними елітами, відсутність 

фінансування, невизначеність кадрової політики у порівнянні з консервативно 

налаштованими чиновництвом нівелювали всі засади лібералів-реформаторів. Як 

результат, більша частина імперії отримала судову реформу у спотвореному вигляді.      

Специфічність запровадження судової реформи 1864 р. на Правобережній 

Україні пояснювалася існуванням насамперед польського чиннику. Після 
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приєднання Правобережжя до Російської імперії влада зіткнулася з низкою проблем. 

Насамперед з небажанням поляків краю інтегруватися до загальноросійської 

системи взаємин. Постійна боротьба влади зі шляхтою мала прихований характер, 

але водночас значно гальмувала процес входження Правобережжя до складу імперії. 

Єдиним виходом із ситуації, що склалася, стало поступове та методичне 

переселення російського дворянства на терени Правобережної України. Але цей 

процес затягнувся майже на сто років, що звичайно, не додавало владі сподівань на 

швидке вирішення цього питання. Каменем спотикання в краї стала земля, якою в 

переважній більшості володіла польська шляхта і ніяке залякування (після 

Листопадового польського повстання 1830–1831 рр. та Січневого 1863–1864 р.) чи 

заохочення не могли змусити її чи продати, чи позбутися в інший спосіб. 

Результатом цього могла стати передача Правобережжя під вплив російського 

дворянства, яке, в свою чергу, не отримавши гарантій від влади, не поспішало 

переїжджати на нові території, адже прекрасно знало про архаїчність укладу життя 

польської шляхти, міцність традицій та відчуття швидкого відновлення польської 

держави, що звичайно їх відлякувало. Всі ці проблеми лягали в основу небажання 

влади запроваджувати на Правобережжі судову реформу разом з іншими губерніями 

Російської імперії. За трактуванням офіційних кіл, поки в краї частка 

землеволодіння не збільшиться та не досягне 50% на користь російського 

дворянства, ніяких перетворень не буде. За таких умов Правобережна Україна 

позбулася можливості вчасного реформування судової галузі та місцевого 

самоврядування.  

Окрім загрози з боку поляків, долучалися і інші проблеми, насамперед 

фінансового характеру. Проміжок у дев’ять років між запровадженням мирових 

судів і остаточним завершенням судової реформи можна визначити як час пошуку 

коштів на облаштування нових судових місць, зарплату чиновникам. Адже ревізії 

утворених мирових судів показували гнітюче становище останніх. Тому звідси і 

зволікання, яке в свою чергу викликало гнів місцевих судових чиновників, які 

вказували на неприпустимість подвійного судочинства, оскільки мирові суди 
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керувалися вже реформованим, а інші інститути дореформеним. Як результат, 

судова реформа набула завершеного вигляду лише у 1880 р.  

Структура Житомирського окружного суду повністю відповідала судовим 

статутам 1864 р. Очолював установу голова суду, який опікувався кримінальними 

справами, два його заступники опікувалися цивільними справами. Кількість членів 

суду на момент відкриття становила 8 осіб. Це число постійно збільшувалося і у 

1913 р. досягло 19 осіб. Це пояснювалося передовсім збільшенням кількості справ, 

що надходили до окружного суду. Безпосередньо на місцях судові функції 

виконувалися судовими слідчими, кількість яких теж не була усталеною і залежала 

від збільшення числа поданих справ. Судові слідчі розподілялися за утвореними в 

повітах дільницями, кількість яких варіювалась в межах 2-3 залежно від території. 

Відповідно до судових статутів, за слідчими закріплювалося право незмінності на 

посаді, тобто вони лише за власним бажанням могли бути переміщенні на інше 

місце служби або отримували підвищення. Також закон визначав можливість 

звільнення лише у випадку правопорушення. Починаючи з 90-х рр. ХІХ ст., влада 

почала практикувати такий вид призначення на посаду як «виконуючий обов’язки», 

що відповідно позбавляло судового слідчого задекларованого принципу 

«незмінності на посаді», тому такий статус робив з чиновника слухняного виконавця 

будь-якої волі керівництва. Прокурорський нагляд був представлений 

безпосередньо прокурором та сімома його заступниками. З огляду на проведене 

дослідження можна констатувати, що саме прокурорський нагляд був чи не 

основною ланкою у новостворених судах, зокрема й в окружному, адже значна 

частка майбутніх членів суду, заступників голови та голів працювали деякий час на 

посадах у прокуратурі. Сама вона за судовими статутами мала наглядові функції, 

займалась обвинуваченням у суді, поданням апеляцій та касацій, контролювала 

виконання рішень суду. Але ще її однією немаловажливою функцією було «право 

нагляду за охороною законів», що на практиці означало нагляд за судовими 

установами та посадовими особами судового відомства.        

Проблеми, пов’язані з польськими впливами, не дали можливості впровадити 

в повній мірі суд з присяжними засідателями. Порівняно з центральними 
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губерніями, в Південно-Західному краї присяжні не обиралися, а призначалися 

адміністрацією, що вже позбавляло реформу одного з основних принципів – 

невтручання адміністративної влади в судову. Така непевність перетворень 

пов’язувалася, насамперед, страхом влади перед включенням до присяжних 

засідателів поляків, а отже перед можливим їхнім впливом на судовий процес. 

Іншою проблемою на Правобережжі ставали євреї, яких теж влада шляхом всіляких 

обмежень не допускала до повноцінної участі в суді присяжних, їм відводилася 

лише певна квота. На практиці це ніяк не могло вплинути на перебіг судового 

процесу. Таким чином, шляхом певних змін в законодавстві самодержавству 

вдалося значно обмежити вплив найбільш прогресивної частини суспільства 

Правобережжя на участь в новоствореному  демократичному інституті 

пореформеного суду – суді з присяжними засідателями. 

У кадровому наповненні новоутвореного Житомирського окружного суду 

були певні позитивні моменти, насамперед, це стосується освітнього рівня 

працівників суду. На момент відкриття і до 1917 р. він постійно зростав. Вже в 

1880 р. значна частина суддів мала вищу юридичну освіту. Головним поясненням 

цього було те, що реформа на Правобережжі була впроваджена із запізненням, адже 

в період з 1864 р. до 1880 р. вищим навчальним закладам Російської імперії вдалося 

підготувати достатню кількість кваліфікованих кадрів для судової галузі. Що ж 

стосується походження судових працівників, насамперед суддів та судових слідчих, 

то на першому етапі існування Житомирського окружного суду переважна більшість 

мала російське походження, тобто була вихідцями з російського дворянства. 

Значною була частка представників від православного духовенства, чиновництва та 

військових. Тобто російська влада зробила все від неї залежне, щоб до судових 

органів потрапляли виключно ті категорії осіб, які були повністю лояльні до неї. До 

1917 р. ситуація змінилася в бік зростання частки працівників суду, що були 

вихідцями переважно з чиновницьких та родин військових, збільшилася кількість 

представників від міщанства. Всі ці категорії були вихідцями з Правобережжя. 

Таким чином, на початок ХХ ст. владі вдалося поповнювати склад Житомирського 

окружного суду за рахунок місцевих кадрів, тобто зробити прошарок залежним та 
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лояльним до себе. Неабиякою мотивацією ставало збільшення грошового 

забезпечення працівників суду в порівнянні з дореформеним, що давало можливість 

говорити про створення вірних служителів самодержавству. 

У відправленні судочинства Житомирським окружним судом як 

кримінального, так і цивільного мала місце низка проблем, в першу чергу 

пов’язаних з можливістю участі в судовому процесі різних категорій осіб, що 

мешкали на Правобережжі. Насамперед це стосувалося українського селянства. Для 

значної частки селян подання позову до суду ставало непомірним тягарем. Судовий 

процес був матеріально затратним. Селянин в силу своєї бідності не міг стати його 

повноправним учасником. Як в кримінальному, так і в цивільному процесі селяни не 

могли розраховувати на підтримку приватних адвокатів, адже останні запрошували 

досить значну плату за свої послуги. Залучення казенного повіреного ставало теж 

неможливим в силу різноманітних заборон законодавчого характеру. За таких умов 

селянин був приречений на поразку в суді, адже, як правило, позови подавалися 

проти поміщиків, які, в свою чергу, мали можливість розраховувати на адвокатську 

підтримку, оскільки матеріальних проблем не мали. Іншою проблемою для 

селянства ставало незнання законодавства та тонкощів судового процесу, що в свою 

чергу тягнуло за собою негативні наслідки для них під час розгляду справи. 

Означені матеріальні проблеми ставали каменем спотикання і під час сплати 

видатків пов’язаних з судовими зборами, проведенням експертиз, винагородами 

свідків, експертів, членів суду.  

Доказом того, що окружний суд був зручним інструментом для здійснення 

державної політики, стало ведення судових справ, пов’язаних з проблемами 

чиншовиків. Затягування цих справ судом було вигідним самодержавству, яке вело 

відчайдушну боротьбу за знищення чиншовиків (як стану) на Правобережжі. 

Житомирський окружний суд у своїй роботі дотримувався лінії вигідної для 

держави тобто робив все залежне від нього аби припинити існування такої категорії 

населення як чиншовики. Брак фахівців з польського права, злиденність цих осіб 

додавали як суду, так і державі дивідендів у цій боротьбі. Судова реформа у 

Правобережній Україні в значній мірі відрізнялась від тих першооснов, що були 
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закладені в статутах 1864 р. Цьому посприяла низка специфічних факторів. Приклад 

Житомирського окружного суду як установи пореформеного типу проілюстрував 

значні вади тогочасного судочинства. Але водночас реформаційні перетворення 

поклали початок змін у тогочасному суспільстві, сприяли підвищенню правової 

культури та наближенню судової системи до європейських стандартів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

Архівні джерела 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

 

Ф. 442 Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

оп. 1 

1. Спр. 15621 Дело о введении нового судоустройства.1864 г., 48 арк. 

оп. 48 

2. Спр. 327 Дело о введении в Юго-Западном крае мирових судебных учреждений. 

19.04–17.11.1869 г., 255 арк. 

оп. 106 

3. Спр. 86 О введении земских учреждений в Киевской губернии. 1873 г., 60 арк. 

оп. 176 

4. Спр. 377 Сообщение Киевского губернатора генерал-губернатору о 

невозможности проведения судебной реформы через неблагоприятное состояние 

юридического факультета в Киевском университете. 1866 г. 

оп. 181   

5. Спр.425 ч. 1–17. О проведении судебной реформы в Киевской, Подольской, 

Волынской губерниях 15.04.1867 – 11.12.1875 рр. 

6. Спр. 425 ч.1. О судебных реформах в Юго-Западном крае 15 апреля 1867 г. – 11 

декабря 1875 г., 180 арк. 

7. Спр. 425 ч. 2. О судебных реформах в Юго-Западном крае 15 апреля 1867 г. – 11 

декабря 1875 г. 

8. Спр. 425 ч. 3. О судебных реформах в Юго-Западном крае 15 апреля 1867 г. – 11 

декабря 1875 г. 

9. Спр. 425 ч. 5. О судебных реформах в Юго-Западном крае 15 апреля 1867 г. – 11 

декабря 1875 г. 
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10. Спр. 425 ч. 9. О судебных реформах в Юго-Западном крае 15 апреля 1867 г. – 

11 декабря 1875 г. 

оп. 186 

11. Спр. 390 Дело о недопущении поляков на службу в мировые учреждения в 

Юго-Западном крае. 1872 г.,  13 арк. 

оп. 517  

12. Спр. 329 Переписка министра юстиции с губернаторами о составлении 

списков присяжных заседателей в Киевской, Подольской и Волынской губерниях. 

1879 г.  

оп. 523 

13. Спр. 164 Дело о запрещении принимать на государственную службу лиц 

польського происхождения в Киевской, Подольской, Волынской губерниях. 1885 

г.,  9 арк. 

оп. 532 

14. Спр. 181 Отчеты волынского гражданского губернатора о состоянии губернии 

за 1878 год. 1878 г., 101 арк. 

оп. 533 

15. Спр. 158 Отчеты волынского гражданского губернатора о состоянии губернии 

за 1879 год. 1879 г., 123 арк. 

оп. 534 

16. Спр. 281 Отчеты волынского гражданского губернатора о состоянии губернии 

за 1880 год. 1880 г., 27 арк. 

17. Спр. 282 Дело об учреждении и деятельности Волынской, Подольской и 

Киевской «комиссии по еврейскому вопросу». 1881–1890 гг.  

оп.535 

18. Спр. 322 Отчеты волынского гражданского губернатора о состоянии губернии 

за 1881 год. 1881 г., 72 арк. 

19. Спр. 324 Дело о преобразовании земских учреждений Юго-Западного края. 

1882 г., 7 арк. 

оп.536 
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20. Спр. 169 Отчеты волынского гражданского губернатора о состоянии губернии 

за 1882 год. 1882 г., 70 арк. 

оп. 537 

21. Спр. 183 Отчеты волынского гражданского губернатора о состоянии губернии 

за 1883 год. 1883 г., 77 арк. 

оп. 539 

22. Спр. 154 Отчеты волынского гражданского губернатора о состоянии губернии 

за 1885 год. 1885 г., 102 арк. 

оп. 540 

23. Спр. 131 Отчеты волынского гражданского губернатора о состоянии губернии 

за 1886 год. 1886 г., 23 арк. 

оп. 541 

24. Спр. 143 Отчеты волынского гражданского губернатора о состоянии губернии 

за 1887 год. 1887 г., 30 арк. 

оп.543 

25. Спр. 331 Отчеты волынского гражданского губернатора о состоянии губернии 

за 1889 год. 1889 г., 21 арк. 

оп. 544 

26. Спр. 173 Отчеты волынского гражданского губернатора о состоянии губернии 

за 1890 год. 1890 г., 43 арк. 

оп. 642 

27. Спр. 497 О преобладании польського влияния в Волынской губернии. Из 

отчета гражданского губернатора. 1911 г., 14 арк. 

оп. 643 

28. Спр. 1 Отчеты волынского гражданського губернатора о состоянии губернии 

за 1912 год. 1912 г., 462 арк. 

оп. 813 

29. Спр. 654 Мнение киевского, подольского и волынского генерал-губернатора о 

времени применения в Западном крае положения о земских учреждениях и о 

необходимых при этом мерах. 1863 г., 78 арк. 
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Державний архів Волинської області. м. Луцьк 

 

Ф. 49 Луцький окружний суд. 1868–1928 рр. 

оп. 1  

30. Спр. 28 Дело об увеличении штата Луцкого окружного суда. 1913–1917 гг., 

123 арк. 

31. Спр. 46 Личное дело члена суда коллежского ассесора Джибелли Петра 

Николаевича. 1916 г., 10 арк. 

32. Спр. 52 Личное дело члена суда статского советника Иванова Александра 

Михайловича. 1918 г., 14 арк. 

33. Спр. 73 Дело члена суда Попеля Лонгина Игнатьевича. 1913 г., 10 арк. 

34. Спр. 74 Личное дело члена суда Положенцева Григория Дмитриевича. 1912 г., 

10 арк. 

35. Спр. 88 Личное дело члена суда Теляковского Николая Константиновича. 1913 

г., 23 арк. 

 

Державний архів Житомирської області. м. Житомир 

 

Ф.19 Волинська з’єднана палата кримінального та цивільного судів. м. 

Житомир Волинської губернії. 1872–1880 рр. 

оп. 1 

36. Спр. 19 Формулярный список Вараксина Николая Ниловича. 1873 г., 59 арк.   

37. Спр. 20 Формулярный список Васильева Николая Михайловича. 1873–1880 

гг., 120 арк. 

38. Спр. 48 Формулярный список Завалиевского Андрея Васильевича. 1876 г., 33 

арк. 

39. Спр. 58 Формулярный список Ивенсена Николая Федоровича. 1874–1880 гг., 

32 арк. 

40. Спр. 83 Формулярный список Левицкого Апполоса Арсентьевича. 1873–1875 

гг., 46 арк.  
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41. Спр. 131 Формулярный список Рождественского Александра Николаевича. 

1875 г., 53 арк. 

42. Спр. 140 Формулярный список Синьковского Григория Петровича. 1875 г., 70 

арк. 

 

Ф. 24 Житомирський окружний суд. м. Житомир Волинської губернії 1880–

1919 рр. 

оп.1 

43. Спр. 57 Формулярный список Громачевского Семена Григорьевича. 1911–

1914 гг., 90 арк. 

44. Спр. 65 Формулярный список Дехтярева Николая Терентьевича. 1881–1918 

гг., 110 арк. 

45. Спр. 126 Формулярный список Лончковского Александра Александровича. 

1916–1917 гг., 30 арк.  

46. Спр. 143 Формулярный список Малевича Николая Михайловича. 1913–1919 

гг., 20 арк. 

47. Спр. 169 Формулярный список Новоселецкого Евгения Платоновича. 1902–

1917 гг., 180 арк. 

48. Спр. 184 Формулярный список Пащенко-Развадовского Константина 

Владимировича. 1915–1919 гг., 20 арк. 

49. Спр. 226 Формулярный список Селецкого Виктора Васильевича. 1907–1918 

гг., 45 арк. 

50. Спр. 241 Формулярный список Соловьева Петра Васильевича. 1909–1918 гг., 

187 арк. 

51. Спр. 246 Формулярный список Туркевича Ксенофонта Лукича. 1903–1919 гг., 

137 арк. 

52. Спр. 294 Протокол общих собраний отделений Житомирского окружного 

суда, о разделении суда на отделения, о распределении следователей по участкам и 

о распределении обязаностей между членами суда и т. д. 1880 г., 32 арк. 
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53. Спр. 295 Протоколы общих собраний Житомирского окружного суда о 

распределении следователей по участкам и районам следственных участков. 1880 

г., 48 арк.   

54. Спр. 296 Ведомости о деятельности судебных следователей за 1880 г. 1880 г., 

40 арк. 

55. Спр. 297 Переписка с министерством юстиции о разборе архива упразненных 

уездных судов Волынской губернии. 1880 г., 71 арк. 

56. Спр. 299 Циркуляры и предписания председателя Житомирского окружного 

суда. 1881 г., 22 арк. 

57. Спр. 301 Месячные отчетные ведомости старшего нотариуса окружного суда о 

его деятельности. 1881 г., 12 арк. 

58. Спр. 312 Ведомости судебных приставов окружного суда об их деятельности. 

1881 г., 28 арк. 

59. Спр. 326 Циркуляр министерства юстиции об учреждении при Житомирском 

окружном суде должностей судебных рассыльных. 1882 г., 6 арк. 

60. Спр. 338 Протоколы общих собраний отделений Житомирского окружного 

суда о назначении кандидатов на вакантные должности в суде за 1883 г. 1883 г., 45 

арк. 

61. Спр. 340 Ведомости Житомирского окружного суда о движении уголовных 

дел и количестве подсудимых за 1883 г. 1883 г., 15 арк. 

62. Спр. 342 Ведомости о деятельности старшего нотариуса Житомирского 

окружного суда за 1883 год. 1883 г., 13 арк. 

63. Спр. 343 Ведомости судебных приставов Житомирского окружного суда за 

февраль 1883 года. 1883 г., 27 арк. 

64. Спр. 354 Именной список всех лиц, служащих в Житомирском окружном 

суде. 1884 г., 60 арк. 

65. Спр. 355 Отчеты окружного суда за 1884 г. 1884 г., 22 арк. 

66. Спр. 368 Протоколы общих собраний отделений о результатах ревизии 

старшим председателем Киевской судебной палаты делопроизводства 

Житомирского окружного суда. 1885 г., 17 арк. 
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67. Спр. 373 Месячные отчетные ведомости о деятельности старшего нотариуса за 

1885 г. 1885 г., 12 арк. 

68. Спр. 385 Правила делопроизводства у судебных следователей Житомирского 

окружного суда. 1885 г., 23 арк. 

69. Спр. 392 Отчеты окружного суда за 1886 г. 1886 г., 9 арк. 

70. Спр. 403 Переписка с министерством юстиции о количестве оставшихся 

неоконченных дел, о личном составе суда и другие. Именные списки присяжных и 

частных поверенных. 1886 г., 56 арк. 

71. Спр. 404 Переписка министерства юстиции с Волынским губернатором о 

составлении проекта и сметы на постройку здания Житомирского окружного суда. 

1886 г., 44 арк. 

72. Спр. 409 Отчеты окружного суда за 1887 г. 1887 г., 14 арк.  

73. Спр. 410 О деятельности судебных следователей за 1887 г. 1887 г., 57 арк. 

74. Спр. 413 Ведомости о деятельности судебного пристава по Новоград-

Волынскому уезду Барицкого. 1887 г., 21 арк.  

75. Спр. 414 Ведомости о деятельности судебного пристава по Овручскому уезду 

Керкориуса. 1887 г., 20 арк. 

76. Спр. 415 Ведомости о деятельности судебного пристава по г. Житомиру и 

Житомирскому уезду Сидорова. 1887 г., 20 арк. 

77. Спр. 418 Протоколы общих собраний по жалобе Ф. Поликовской на действия 

бывшего судебного следователя 1-го участка Новоград-Волынского уезда 

Ревелиотти. 1887 г., 15 арк. 

78. Спр. 419 Переписка с Киевской судебной палатой по вопросу об упразнении 

2-го судебного участка Острожского уезда. 1887 г., 11 арк. 

79. Спр. 422 Отчеты суда за 1888 год. 1888 г., 12 арк. 

80. Спр. 429 Сведения о личном, семейном и имущественном положении 

судебных следователей Житомирского окружного суда. 1888 г., 218 арк. 

81. Спр. 454 Переписка с Киевской судебной палатой, министерством юстиции и 

другими о нравственных и деловых качествах служащих суда. 1891 г., 16 арк. 
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82. Спр. 463 Переписка с Волынским губернатором, Киевской судебной палатой и 

другими о нравственных качествах и политической благонадежности служащих 

окружного суда. 1892 г., 27 арк. 

83. Спр. 470 Переписка о медлительности судебного следователя 5 участка 

Житомирского уезда Григоровича-Барского при производстве следствий и 

переводе судебного следователя Сольского в 5 участок Житомирского уезда. 1892 

г., 42 арк. 

84. Спр. 487 Донесение о медлительности судебного следователя 3-го участка 

Староконстантиновского уезда Зеленецкого по направлению дел в марте 1893 г. 

1893 г., 17 арк. 

85. Спр. 500 Статистические данные о личном составе и деятельности 

Житомирского окружного суда. 1895 г., 44 арк.  

86. Спр. 522 Переписка уголовного отделения суда о неправильных действиях 

судебного следователя Войникова по делу о С. Гнатюке, обвиняемого в убийстве 

своей жены. 1896 г., 52 арк. 

87. Спр. 524 Переписка о неправильных действиях судебного следователя 5 

участка Григоровича-Барского при производстве следствий. 1896 г., 94 арк. 

88. Спр. 544 Переписка  с Волынским губернским жандармским управлением и 

другими учреждениями о политической благонадежности служащих суда. 1897 г., 

217 арк.  

89. Спр. 547 Переписка о медлительности судебного следователя 5-го участка 

Житомирского уезда Григоровича-Барского при производстве следствий. 1892 г., 7 

арк. 

90. Спр. 549 Переписка о неправильных действиях судебного следователя 3-го 

участка Староконстантиновского уезда Андрущука по делу Бурбье. 1897 г., 4 арк.  

91. Спр. 587 Отчет Житомирского окружного суда за 1899 год. 1899 г.  

92. Спр. 663 Жалоба дворянина (предводителя дворянства) В. В. Раевского на 

действия судебного следователя 2-го участка Овручского уезда Андрущука. 1903 

г., 5 арк. 
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93. Спр. 664 Жалоба дворянина (предводителя дворянства) В. В. Раевского на 

действия судебного следователя 3-го участка Овручского уезда Лончковского. 1903 

г., 6 арк. 

94. Спр. 693 Список лиц служащих в Житомирском окружном суде на 01.01.1904 

г. 1904г., 55 арк. 

95. Спр. 701 Отчетные ведомости и другие материалы о деятельности суда за 25 

лет (1880–1904). 1905 г., 47 арк. 

96. Спр. 708 Переписка с министерством юстиции, старшим председателем и 

другими о личном составе окружного суда, о нотариусах и частных поверенных. 

1905 г., 101 арк. 

97. Спр. 749 Журналы распорядительных заседаний суда. 1907 г., 35 арк.  

98. Спр. 762 Протоколы распорядительных заседаний суда. 1908 г., 43 арк. 

99. Спр. 883 Протоколы Киевской судебной палаты и общих собраний отделений 

суда о халатной деятельности и.д. судебного следователя 4-го участка Новоград-

Волынского уезда Завадовского за январь-февраль 1916 г. 1916 г., 157 арк. 

100. Спр. 891 Формулярные списки служащих суда, представленных к повышению 

в должности. 1916 г., 28 арк. 

оп. 2 

101. Спр. 124 По прошению чиншевика с. Миньковец Григория Макаревича о 

представлении в Правительствующий сенат дела по иску его к землевладельцу 

Николаю Терещенко в сумме 1260 руб. за нарушение чиншевых прав. 1880–1881 

гг., 6 арк. 

102. Спр. 129 По прошению Соколовского о представлении в Правительствующий 

сенат дела по иску его к землевладельцу Терещенко в сумме 3770 руб. за 

нарушение чиншевых прав. 1880 г., 6 арк.  

103. Спр. 133 По прошению чиншевика с. Миньковец Росоловского о 

представлении в Правительствующий сенат дела по иску его к землевладельцу 

Терещенко в сумме 2868 руб. за нарушение чиншевых прав. 1880–1881 гг., 5 арк. 
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104. Спр. 134 Дело по иску крестьянина П. Лазанского к помещику 

О. Прушинскому в сумме 1000 руб. о нарушении чиншевых прав и убытках. 1880–

1886 гг., 76 арк. 

105. Спр. 137 По прошению чиншевика с. Миньковец Каминского о представлении 

в Правительствующий сенат дела по иску его к землевладельцу Терещенко в сумме 

2808 руб. за нарушение чиншевых прав. 1880–1881 гг., 5 арк. 

106. Спр. 247 Дело по иску чиншевиков д. Окол: Микулинского, Мединского и 

других, с помещиком Карлом Михаилом Залевским за 12702 руб. перебраного 

чинша. 1880–1881 гг., 23 арк. 

107. Спр. 586 Дело по иску однодворца Иосифа Карлова Любицкого к помещику 

Ю. Бродавскому в сумме 300 руб. о чиншевом праве на землю и селение в д. 

Огиевцах. 1881–1887 гг., 49 арк. 

108. Спр. 659 Дело по иску чиншевиков с. Баркнец и д. Ногачевки, дворянина 

Ходаковского, мещан Васьковского, Сорочинского, Ольшановского, Миленевских, 

крестьянина Щавлинского к князю Р. Сангушку в сумме 695 руб. 60 коп. о 

чиншевой земле. 1881–1887 гг., 100 арк. 

109. Спр. 680 Дело по иску чиншевиков с. Поляховки Заславского уезда к князю 

Роману Сангушку в 16620 руб. о восстановлении чиншевого права. 1881–1882 гг. 

110. Спр. 704 По иску общества крестьян с. Трощи к Федору Трепову об 

уничтожении мельницы на р. Тетерев и о взыскании убытков за подтопление 

земель. 1881–1889 рр., 125 арк. 

111. Спр. 765 О взыскании Никитою Радзиковским и Иваном Кратасюком с Бера 

Певзнера 248 руб. 50 коп. за неудовлетвореное ведение дела и об издержках по 

делу их с Бонашевским. 1882–1886 гг., 7 арк. 

112. Спр. 1099 По иску дворян Владислава и Генриха Лесневских к обществу 

крестьян с. Слепниц Житомирского уезда в сумме 607 руб 50 коп. о земле. 1883 г., 

87 арк.  

113. Спр. 1172 По жалобе С. Трипольской на неправильное составление судебным 

приставом Барицким описи Межеричского имения для продажи за долг И. Беха. 

1883–1884 гг., 18 арк. 
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114. Спр. 1264 По жалобе Владиславы Исуповой на действия судебного пристава 

Радакова. 1884 г., 13 арк. 

115. Спр. 1349 По иску общства крестьян с. Острожка к Казимиру Савицкому в 

сумме 12000 руб. о лесе. 1884–1888 гг., 81 арк. 

116. Спр. 1383 По иску общества крестьян м. Троянова к графине Теофиле 

Дзялынской о земле. 1884–1888 гг., 55 арк. 

117. Спр. 1562 Дело по иску чиншевиков д. Гаркльцы, Жуков, Зубовщина, Дьяков, 

Пузырки, Негачевка, Дятеловка, Хоровец, Пашуки, Бачмановка, Морачовка к 

князю Роману Сангушку о чиншевом праве на пользование землей. 1884–1887 гг., 

208 арк.           

оп. 14 

118. Спр. 78 О сопротивлении чиншевиками м. Кодня судебному приставу 

Рыхлицкому, при исполнении над ними решения мирового судьи 7-го участка 

Житомирского округа. 1881–1883 гг., 233 арк.   

119. Спр. 87 О сопротивлении чиншевиков д. Гуты-Жаборицкой, оказаным 

приставу 3-го стана Новоградволынского уезда при описи имущества. 1881–1882 

гг., 72 арк. 

120. Спр. 159 О крестьянах Фадее Никитине, Савве Иванове, Назаре Дубикове, 

обвиняемых в распространении пожаров в Олевской и Сновидовской казенных 

дачах. 1881–1882 гг., 79 арк. 

121. Спр. 179 О крестьянине Игнатии Трофименко, обвиняемом в преступлении 

предусмотренном 346 и 2 ч. 1483 ст. Уложения о наказании. 1881–1883 гг., 58 арк. 

122. Спр. 199 О мещанине Залцмане, обвиняемом в поджоге. 1882 г., 289 арк. 

123. Спр. 226 О сопротивлении крестьянами судебному приставу Ярошевичу и 

становому приставу Оставовскому. 1882–1884 гг., 150 арк. 

124. Спр. 279 О мещанах Ш. И. Гринфельде и Х. Г. Гильбарге, обвиняемых в 

похищении из канцелярии Житомирского окружного суда дела по обвинению их в 

поджоге мельницы крестьянина Янчука. 1883–1884 гг., 124 арк. 
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125. Спр. 388 О мещанине М. Л. Белоусе, обвиняемом в сопротивлении судебному 

приставу И. С. Гуманскому при исполнении им судебного решения. 1884–1885 гг., 

75 арк. 

126. Спр. 432 О мещанах А. Г. Тарне, Х. Сухальском и И. Г. Круннике, 

обвиняемых в конокрадстве. 1885 г., 372 арк. 

127. Спр. 498 О А. В. и А. Ф. Бурковских, М. И. Липинской и других в числе 11 

человек, обвиняемых в сопротивлении судебному приставу Онфиновскому при 

исполнении им судебных обязанностей. 1886–1887 гг., 164 арк. 

128. Спр. 504 О крестьянах И. Назаревиче (он же Воронков), Ф. С. Хилевиче (он же 

Мельниченко) и других в числе 51 человека, обвиняемых 273 и 271 ст. Уложения о 

наказаниях. 1887–1888 гг., 299 арк. 

129. Спр. 532 О Г. М. Лате, К. А. Лате, Г. Г. Лате и других в числе 16 лиц, 

обвиняемых в сопротивлении судебному приставу Шолле. 1887 г., 367 арк.  

оп. 15 

130. Спр. 104 О сельском старосте Давиде Андреевиче Белане, обвиняемом по 1 ч. 

341 ст. Уложения о наказаниях. 1891 г., 94 арк. 

131. Спр. 163 О крестьянах Василии Емельяновиче Зозуле, Трифоне Димидовиче 

Холеминчуке и других в числе 26 человек, обвиняемых в истязании А. Какеру. 

1891 г., 200 арк. 

132. Спр. 175 О сельском старосте Федоре Павловиче Осадчуке, обвиняемом по 1 

ч. 347 ст. Уложения о наказаниях. 1891 г., 34 арк. 

133. Спр. 187 О лишении всех особенных прав и имуществ Василия Андреевича 

Августовича, обвиняемом в краже. 1892 г., 176 арк.  

134. Спр. 191 О Кристиане и Каролине Винтеров, обвиняемых по ст. 14, 1451, 1454, 

1593 Уложения о наказаниях. 1892 г., 148 арк. 

135. Спр. 221 Об Ефиме Лаврентьевиче Кравченко, обвиняемом по 343 ст. 

Уложения о наказаниях. 1892 г., 48 арк. 

136. Спр. 231 О крестьянине Федоре Григорьевиче Лотоцком, обвиняемом по 288 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Будинок судді С. Г. Громачевського (сучасне фото, Житомир, вулиця Лесі 

Українки, 15) 

 

[Фото з архіву автора] 
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Додаток Б 

Частина будинку статського радника М. М. Павши (сучасне фото, Житомир, 

вулиця Велика Бердичівська, 32) 

 

[Фото з архіву автора] 
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Додаток В 

Загальний стаж роботи судових чиновників 

   Роки  

 

 

 

 

Стаж  

1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1917 
У

 в
ід

о
м

ст
в

і 
 

Н
а 

п
о

са
д

і 
 

У
 в

ід
о

м
ст

в
і 

 

Н
а 

п
о

са
д

і 
 

У
 в

ід
о

м
ст

в
і 

 

Н
а 

п
о

са
д

і 
 

У
 в

ід
о

м
ст

в
і 

 

Н
а 

п
о

са
д

і 
 

У
 в

ід
о

м
ст

в
і 

 

Н
а 

п
о

са
д

і 
 

У
 в

ід
о

м
ст

в
і 

 

Н
а 

п
о

са
д

і 
 

У
 в

ід
о

м
ст

в
і 

 

Н
а 

п
о

са
д

і 
 

У
 в

ід
о

м
ст

в
і 
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0-5 9 - 1 36 4 13 3 13 - 13 - 10 - 21 - 23 

6-10 12 - 11 - 4 22 6 4 11 6 5 9 8 5 11 2 

11-15 6 - 17 - 8 - 2 16 2 4 8 4 3 5 4 5 

16-20 1 - 2 - 11 - 8 - 3 12 3 3 10 4 9 5 

21-25 2 - 2 - 3 - 9 - 4 - 4 9 5 2 4 4 

26-30 - - 2 - 2 - 2 - 8 - 4 - 5 7 8 3 

31-35 - - - - 2 - 1 - 5 - 7 - 3 - 2 1 

36-40 - - - - - - 2 - 1 - 3 - 3 - 1 3 

41 і 

більше 
- - - - - - - - 1 - 1 - 3 - 3 - 

 

Складено за: [165–210, 230–259] 
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Додаток Д 

Кількість присяжних засідателів від євреїв в Житомирському окружному суді. 

Повіти 
Чергові списки Запасні списки Четвертні списки 

Євреї Решта Євреї Решта Євреї Решта 

Житомирський 74 326 11 49 18 3 82 12 

Заславський 55 345 8 52 14 2 86 13 

Новоград-Волинський 61 339 9 51 15 2 85 13 

Овруцький 45 355 7 53 11 2 89 13 

Острозький 42 358 6 54 10 2 90 13 

Старокостянтинівський 68 332 10 50 17 3 83 12 

 

Складено за: [12] 
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Додаток Е 

Перший склад судових слідчих Житомирського окружного суду та їх службові 

переміщення  

№ ПІП Прибув Працював Вибув Роки 

1 
Федір 

Людвигович 

 Івановський 

судовий слідчий у м. 

Житомир 

1-а дільниця м. 

Житомир 

Акцизне управління 

Волинської губ. 

1880-

1881 

Акцизне управління 

Волинської губ. 

2-а дільниця 

Острозького повіту 

Акцизне управління 

Волинської губ. 

1884-

1885 

2 
Григорій 

Петрович 

Синьковський 

судовий слідчий у м. 

Житомир 

2-а дільниця м. 

Житомир 

Житомирський 

окружний суд, 

заступник прокурора 

1880-

1884 

3 
Олексій 

Павлович 

 Мікулин 

на правах члена Палати 

кримінального та 

цивільного суду 

Волинської губ. 

3-я дільниця м. 

Житомир 

Житомирський 

окружний суд, 

слідчий з особливо 

важливих справ 

1880-

1882 

4 
Василь 

Федорович 

 Ляхович 

судовий слідчий 

Житомирського повіту 

1-а дільниця 

Житомирського повіту 

судовий слідчий 5-ої 

дільниці 

Житомирського 

повіту  

1880-

1884 

судовий слідчий 5-ої 

дільниці 

Житомирського повіту  

5-а дільниця 

Житомирського повіту 
? 

1884-

1888 

5 
Юрій 

Олександрович 

 Волкенштейн 

судовий слідчий 

Житомирського повіту 

2-а дільниця 

Житомирського повіту 

Житомирський 

окружний суд, 

заступник  прокурора 

1880-

1884 

6 
Андрій 

Васильович 

 Завалієвський 

судовий слідчий 

Житомирського повіту 

3-я дільниця 

Житомирського повіту 

судовий слідчий 1-ої 

дільниці м. 

Житомира  

1880-

1881 

судовий слідчий 1-ої 

дільниці м. Житомира  

1-а дільниця м. 

Житомира 

нотаріус м. 

Житомира 

1881-

1903 

7 
Михайло 

Михайлович 

 Ширяєв 

студент-кандидат на 

судові посади 

1-а дільниця 

Овруцького повіту 

судовий слідчий 2-го 

дільниці 

Заславського  повіту  

1880-

1881 

судовий слідчий 2-ої 

дільниці Заславського  

повіту  

2-а дільниця 

Заславського  повіту  

судовий слідчий 2-го 

дільниці 

Житомирського 

повіту  

1881-

1884 

судовий слідчий 2-ої 

дільниці 

Житомирського повіту  

2-а дільниця 

Житомирського повіту  

Житомирський 

окружний суд, член 

суду 

1884-

1886 

8 
Іван Васильович  

Свяцький 

судовий слідчий в 

Овруцькому повіті 

2-а дільниця 

Овруцького повіту 
? 

1880-

1881 

9 
Іван Федорович  

Павлов-

Сильванський 

студент-кандидат на 

судові посади 

3-я дільниця 

Овруцького повіту 
? 

1880-

1884 

10 
Микола 

Кирʼянович 

Юрʼєв   

судовий слідчий у 

Старокостянтинівському  

повіті 

1-а дільниця 

Старокостянтинівського 

повіту 

судовий слідчий 3-ої 

дільниці 

Житомирського 

повіту 

1880-

1884 

судовий слідчий 3-ої 

дільниці 

Житомирського повіту 

3-я дільниця 

Житомирського повіту 

судовий слідчий 2-ої 

дільниці 

Житомирського 

повіту 

1884-

1886 

судовий слідчий 2-ої 

дільниці 

Житомирського повіту 

 

 

2-а дільниця 

Житомирського повіту 

Житомирський 

окружний суд, 

слідчий з особливо 

важливих справ 

1886-

1890 
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11 
Аркадій 

Кирилович 

Сторожевський 

судовий слідчий у 

Старокостянтинівському  

повіті 

2-а дільниця 

Старокостянтинівського  

повіту 

? 
1880-

1881 

12 
Володимир 

Климентійович 

Гацкевич 

судовий слідчий у 

Володимир-

Волинському  повіті 

3-я дільниця 

Старокостянтинівського  

повіту 

судовий слідчий 2-ої 

дільниці 

Новоградволинського 

повіту 

1880-

1884 

судовий слідчий 2-ої 

дільниці 

Новоградволинського 

повіту 

2-а дільниця 

Новоградволинського 

повіту 

судовий слідчий 1-ої 

дільниці 

Новоградволинського 

повіту 

1884-

1888 

судовий слідчий 1-ої 

дільниці 

Новоградволинського 

повіту 

1-а дільниця 

Новоградволинського 

повіту 

судовий слідчий 2-ої 

дільниці 

Житомирського 

повіту 

1888-

1890 

судовий слідчий 2-го 

дільниці Житомирского 

повіту 

2-а дільниця 

Житомирського повіту 

судовий слідчий 3-го 

дільниці 

Житомирського 

повіту 

1890-

1901 

судовий слідчий 3-ої 

дільниці 

Житомирського повіту 

3-я дільниця 

Житомирського повіту 

судовий слідчий 1-ої 

дільниці 

Житомирського 

повіту 

1901-

1904 

судовий слідчий 1-ої 

дільниці 

Житомирського повіту 

1-а дільниця 

Житомирського повіту 

Житомирський 

окружний суд, член 

суду 

1904-

1907 

13 
Костянтин 

Миколайович 

Лазаревич 

судовий слідчий у 

Заславському  повіті 

1-а дільниця 

Заславського повіту 
? 

1880-

1881 

14 
Олександр 

Петрович 

Старосвєтський 

на правах члена Палати 

кримінального та 

цивільного суду 

Волинської губ. 

2-а дільниця 

Заславського повіту 
? 

1880-

1881 

? 

3-я дільниця 

Новоградволинського 

повіту 

Київський окружний 

суд, заступник 

прокурора 

1883-

1884 

15 
Олександр 

Павлович 

Ревеліоті 

студент-кандидат на 

судові посади 

 

1-а дільниця 

Новоградволинського 

повіту 

? 
1880-

1888 

16 
Квінтиліан 

Миколайович 

Кидалов 

судовий слідчий у 

Новоградволынскому  

повіті 

2-а дільниця 

Новоградволинського 

повіту 

? 
1880-

1884 

17 
Семен 

Григорович 

Громачевський 

на правах члена Палати 

кримінального та 

цивільного суду 

Волинської губ. 

3-я дільниця 

Новоградволинського 

повіту 

Житомирський 

окружний суд, член 

суду (тимчасово)  

1880-

1884 

18 
Василь 

Васильович 

Потоцький 

студент-кандидат на 

судові посади 

1-а дільниця 

Острозького повіту 

Уманський окружний 

суд, заступник 

прокурора 

1880-

1886 

19 
Олексій 

Вікторович 

Рембертовський 

студент-кандидат на 

судові посади 

2-а дільниця 

Острозького повіту 

Уманський окружний 

суд, заступник 

прокурора 

1880-

1884 

20 
Сергій 

Олександрович 

Богородський 

студент-кандидат на 

судові посади 

3-я дільниця 

Острозького повіту 

Чернігівський 

окружний суд, 

заступник прокурора 

1880-

1882 

 

Складено за: [165–210, 230–259] 
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Додаток Ж 

Розподіл працівників Житомирського окружного суду за навчальними 

закладами (1880-1916 рр.) 

Роки 

 

 

навчальний заклад 

1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1916 

Московський університет 5 5 5 3 4 3 2 2 

Санкт-Петербурзький університет 3 6 6 2 2 2 4 3 

Університет Св. Володимира 3 4 4 12 15 18 21 29 

Харківський університет 4 5 5 3 1 2 3 2 

Ніжинський юридичний ліцей 

князя Безбородька 
4 1 2 3 2 2 2 - 

Демидівський юридичний ліцей 1 3 3 2 1 1 3 - 

Новоросійський університет  3 4 2 2 2 2 1 3 

Варшавський університет - 1 1 1 1 2 1 2 

Томський університет  - - - - - - - 1 

Казанський університет 1 1 - - - - - 1 

Юрʼївський університет - - - - - - 1 1 

Імператорське училище 

правознавства 
1 1 2 1 1 1 - - 

Імператорський 

Олександрівський ліцей 
- - - 1 1 - - - 

Московський імператорський 

ліцей 
- - 1 1 1 1 1 - 

Інші 4 3 4 4 3 1 1 1 

 

Складено за: [211, 261–262] 
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Додаток З 

Станова приналежність працівників Житомирського окружного суду  

(1880–1916 рр.) 

Роки 

 

 

 походження  

1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1916 

з спадкових дворян  17 16 13 12 11 11 12 10 

з духовенства  5 7 5 5 9 11 10 5 

з особистих дворян 2 2 2 2 - - - - 

з купців  - 1 2 2 3 2 2 3 

з міщан  1 1 1 3 - 1 1 6 

з селян  - - - 1 - - 1 2 

з обер-офіцерських дітей 1 1 3 3 3 2 3 2 

з штаб-офіцерських дітей  2 2 4 4 4 3 5 7 

 з чиновників  1 1 1 1 3 3 4 9 

з почесних громадян  - 1 1 1 1 2 2 1 

з дітей військової старшини - 1 1 1 - - - - 

з дворових людей  1       

 

Складено за: [261–262] 
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Додаток К 

Грошове утримання чиновників Житомирського окружного суду  

(1880–1916 рр.) 

Посада 

Утримання на рік (в рублях) 

Жалування Столові Квартирні Всього 

1880 1907 1880  1907  1880  1907  1880  1907  

Голова 2500  3300 1000 1000 1000 1000 4500 5300 

Заступник голови 2000 2800 750 750 750 750 3500 4200 

Член суду 1200 2200 500 550 500 550 2200 3300 

Судовий слідчий 1000 1800 500 600 –  300 1500 2700 

Складено за: [80, 100] 
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Додаток Л 

Ціни на продукти харчування у 1902 році  

Продукти  Житня 

мука  

7 ¼ пуда  

Гречка  

8 пудів  

Мʼясо 1 пуд  Масло  

1 пуд 

Вино  

1 відро І сорту ІІ сорту 

Ціна  5,55 руб. 10,9 руб.  3,35 руб. 2,69 руб. 10,36 руб. 7,6 руб. 

 

Складено за: [245] 
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Додаток М 

Будинок нотаріуса І. Н. Філіпова (сучасне фото, Житомир, вулиця Велика 

Бердичівська, 61) 

 

[Фото з архіву автора] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


