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ної влади чи органів місцевого самоврядування, в чому полягає її окреме, 
особливе місце у системі органів публічної влади.

В умовах становлення нової української державності прокуратура 
потребує певної модернізації, яка повинна проходити з урахуванням як 
міжнародного правового досвіду, так і відповідати особливостям нашої 
країни, і протікати у загальному руслі державно-правового розвитку. 
Таким чином, процес удосконалення організації та діяльності прокурату-
ри повинен враховувати реально сформовану в країні ситуацію у сфері 
захисту прав і свобод людини, загальних інтересів українського суспіль-
ства і держави в цілому.
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Науковий керівник: д. ю. н., завідуюча кафедрою державного будівництва На-
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кандидат юридичних наук, доцент ка-
федри історії держави і права України 
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ДО ПИТАННЯ ЗНАЧЕННЯ ДОсВіДУ  
сУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 р.  

ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ

У становленні державності незалежної Української держави однією 
з найскладніших проблем була і залишається проблема місця і ролі в ній 
прокуратури. Не випадково у прийнятій 28 червня 1996 р. Конституції 
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України прокуратурі присвячений окремий VII розділ (ст. ст. 121–123). 
Визначена прокуратура як «єдина система, на яку покладаються: 1) під-
тримання державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів 
громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; 3) нагляд 
за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за додержанням законів 
при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при за-
стосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмежен-
ням особистої свободи громадян; 5) нагляд за додержанням прав і свобод 
людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами ви-
конавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими 
і службовими особами».

Однак згідно зі ст. 9 розділу XV Конституції до введення в дію законів, 
що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержан-
ням законів та до сформування системи досудового слідства ці функції 
повинна виконувати прокуратура на підставі чинного законодавства. 
Термін дії цієї статті в Конституції не було визначено, прихильників збе-
реження за прокуратурою вищеназваних функцій залишалося чимало, що 
зумовило подальші дискусії і розбіжності при розробці законодавства про 
прокуратуру. 

У 2015 році було розпочато проведення реформи структури прокура-
тури України. У цьому зв’язку історичний досвід розробки законодавства 
про прокуратуру, становлення концепції прокурорського нагляду при 
підготовці реформи 1864 р. і проведення нового законодавства в життя, 
як і зміст і принцип його створення, був і залишається досить актуальним.

Півтора століття відділяють наші дні від часу підготовки судової ре-
форми, здавалося б, пройшла ціла епоха, але як дивно схожі завдання, 
перед вирішенням яких стояло суспільство в XIX в., і поставлені сьогод-
ні. Як були вирішені ці завдання в минулому? Відповідь на це питання 
цікавить не тільки в науковому, але і в практичному плані.

60-ті роки XIX ст. ознаменувалися в Росії, а значить і в більшій час-
тині України, що входила до неї, проведенням цілого ряду буржуазних 
реформ, однією з яких була судова реформа 1864 р. В історико-правовій 
та історичній літературі вона розцінюється як найбільша послідовна і най-
більш буржуазна, бо в її принципах буржуазна ідеологія відбилася най-
більш повно. Судовій реформі присвятили свої роботи багато істориків 
і правознавців. При цьому в дореволюційній літературі реформа в осно-
вному славилась і вихвалялась, хоча були і критичні оцінки та повне не-
прийняття її прогресивних новацій. У радянській же літературі основний 
акцент робився на негативні сторони реформи, тому більше уваги приді-
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лено контрреформам. Останнім часом дослідники всерйоз звернулися до 
прогресивних сторін судових статутів, що продиктовано прагненням 
узяти на озброєння все корисне і розумне з того, що в них закладено, при 
проведенні реформ в пострадянських державах, у тому числі і на Україні.

Дослідники України також не обійшли своєю увагою судову реформу 
1864 р. Однак більшість з них обмежилися викладенням загальних по-
ложень і принципів судових статутів. Процес проведення реформи в укра-
їнських губерніях, діяльність передбачених реформою установ системи 
юстиції, в тому числі прокуратури, в перші пореформені роки, тобто 
в період дії демократичних положень і принципів судових статутів, ще не 
урізаних конрреформенним законодавством, розроблені в науці ще недо-
статньо. Вимагають глибокого вивчення та аналізу окремі інститути 
і установи, створені в Україні – адвокатура, прокуратура, суд присяжних, 
апеляційний порядок перегляду судових справ та інші.
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