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розд. IV, арт. 70). Отже, у пореформеному судівництві намітилися 
тенденції до зниження судової платні. 

 
4.2. Етапи судового процесу 
 
Чіткого розмежування між цивільним та кримінальним процесом у 

законодавчих актах того періоду не простежується. Однак на 
практиці в кримінальних справах допускалися широкі процесуальні 
досудові дії потерпілого, спрямовані на пошуки та викриття 
злочинця. Ці дії передбачались звичаєвим правом і виконувались 
здебільшого у випадку кримінальних злочинів, особливо тоді, коли 
злочинець переховувався, намагаючись уникнути правосуддя. 
Вважаємо, що причину виникнення і зберігання такої практики слід 
шукати у давній народній свідомості. Приватноправний погляд на 
злочин як на “шкоду”, тобто на збиток, – державний, сформований в 
період феодалізму. У народній же свідомості ще довго житиме 
уявлення про кримінальний злочин як про гріх, аморальний вчинок, 
який стосується всієї спільноти і кладе ганебну пляму на її добре ім’я 
(вбивство, наприклад, – це “змаза ґрунту”, осквернення землі), отже, 
як на справу публічну. Такий погляд сформований ще в додержавні 
часи і тісно пов’язаний з релігією та мораллю. Зовсім інше ставлення 
до цивільних справ, вони не вважаються гріхом, отже, є приватними. 
Основною метою державного покарання було відшкодування 
матеріальних збитків потерпілому; мета народного правосуддя в 
кримінальних справах – відплата за заподіяне зло, за гріх. Пошуки 
злочинця мають додаткову мету: очистити репутацію непричетних 
до злочину, зняти з них підозру. Звідси – величезне емоційне 
навантаження кожного елементу ритуалу звичаєвого права, 
пов’язаного з пошуками та викриттям злочинця. 

Влада не забороняла такі дії потерпілого; правомірність і 
результати їх визнавалися навіть великокнязівським судом. 

Потерпілий, при заподіянні йому шкоди, повинен був негайно 
сповістити про це сусідів, заявити в найближчі урядові установи, а 
пізніше – до суду та зафіксувати факт злочину в судовій книзі. 
Публічне оголошення про скоєння злочину називалось поволанням і 
походило зі звичаєвого права. Поволанням визнавався факт злочину, 
а також накладався обов’язок на жителів сприяти викриттю злочинця, 
повідомивши все, що їм відомо про цю справу. Відсутність оголошення 
про злочин розцінювалася судом не на користь потерпілого. У 
такому випадку суд піддавав сумніву сам факт злочину, виходячи з 
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принципу: “кому кривда діється, той сам може правди шукати” 370. 
Отже, потерпілий мав немалою мірою сприяти викриттю злочинця. 
Вказана засада бере початок зі звичаєвого права, з давньослов’янських 
правових засад, в основі яких лежить приватноправовий погляд на 
злочин. Доказом давності походження цієї норми може бути ст. 105 
чеського кодексу Majestas Carolina (1355 р.), згідно з якою при 
виявленні пограбування потерпілий мав криком оповістити сусідів 
про злочин371. 

Щодо цивільних справ поволання перестає згадуватись у судових 
актах XVI ст., однак воно зберігається в кримінальних справах, 
набуваючи характеру особливого акту оповіщення людності про 
вбивство та вбивців, що переховуються. Воно здіснювалося під час 
похорону вбитого урядовою особою або в його присутності родичами 
вбитого і, за словами І. Черкаського, “мало на меті довести до відома 
всіх, що такий-то забив такого-то, наче хотіли втовкмачити в пам’ять 
людську як саме забиття, так і ім’я забивці” 372. Слід зауважити, що 
ритуал, пов’язаний зі звичаєвим правом, мав значне емоційне 
навантаження і справляв колосальний емоційний вплив на людину. У 
судовому акті від 1543 р. читаємо: “Подданые князя Костантина его 
милости Острозкого на имя Сенко, Ярема а Федор Юшкевичи... 
приехавши моцно, кгвалтом до именя ее милости кнегини Острозкое 
на дом слуги ее милости путного Павла Зозулки, двери и окна у 
хором его повыбивали и, добывшися в дом, кгвалтовным обычаем, 
дочку его кгвалтом узяли и его самого окрутне збили и в перси 
ощепом [списом] пробили, с которых ран тот слуга ее милости Павел 
Зозулка после того збитя третего дня умер... Той Павел Зозулка, 
сходячи с того света, волал и вызнавал перед тыми же сторонами, иж 
от Сенка Юшковича, который его ощепом у перси пробил, и от брати 
его з окрутных ран смерть принял” 373. У судовому акті від 16 квітня 
1561 р. читаємо: “...брат небожчиков Юхно чинил поволане над 

                                                           
370 Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора 
древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском 
генерал-губернаторе. – Т. VI. – Ч. 8. Акты о землевладении в Юго-Западной России 
XV-XVIII вв. – С. 153. 
371 Majestas Carolina // Хрестоматия памятников феодального государства и права 
стран Европы / Под ред. В.М. Корецкого. – С. 859-860. 
372 Черкаський I. Поволання над трупом забитого. – С. 98. 
373 Ясинский М. Материалы для истории судоустройсва и судопроизводства в 
Литовско-Русском государстве. Акты о копных и панских судах. – Т. 1. – С. 50. 



 154 

телом, поведаючи, иж тот брат его, небожчик Грицко, за причиною 
того и с того Андрейца Манюковича [вбивці] с того света зшол, бо 
дей он его з лука безвинне пострелил, и с той раны третего дня вмер”374. 

Поволання закликало вбивцю з’явитися на суд. Міські суди, 
згідно з магдебурзьким правом, “поволаного” оголошували “упавшим в 
праві”, жінку його – вдовою, а дітей – сиротами. Поволання 
записувалося до книг, де осуджувався вбивця. Від нього відрікались 
всі близькі йому люди375. 

Після оголошення про злочин або одночасно з цим потерпілий 
розпитував всіх жителів села, округи що кому відомо про злочин. 
Таке опитування було досить ефективним і часто допомагало виявити 
злочинця. Зазначимо, що велике значення при цьому мала репутація 
осіб. О. Малиновський вказував, що за репутацією всі жителі 
певного регіону поділялись на “злодіїв приличних”, “ лицованих”; 
людей “подейзрених” (підозрюваних); людей “неподейзрених”, або 
“неподозрених” (непідозрюваних)376. “Приличними злодіями” вважали 
тих, хто будь-коли був впійманий на місці злочину, або в кого було 
знайдено крадені речі (Статут 1566 року, розд. XIV, арт. 1, 2.). При 
повторному звинуваченні ставлення до вказаних осіб було інакшим, 
ніж до інших звинувачених, підозра лягала на них у першу чергу. 
“Подейзреними” вважались особи, які раніше вже притягувались до 
відповідальності за злочин і сплачували збитки потерпілому, але їхня 
вина не була доведена. Також підозрюваними були особи, чию погану 
репутацію засвідчили мешканці округи, або які були записані в “чорні 
книги” (Статут 1529 року, розд. ХІІІ, арт. 25.). Вказаних осіб також 
могли притягати до відповідальності за підозрою. “Неподозреними” 
вважали тих, хто був “віри гідний”, тобто не тільки ніколи не 
притягався до відповідальності, а й ніколи не сплямував свою 
репутацію. При виявленні в окрузі “злодіїв приличних” або “подозрених 
осіб” потерпілий мав право взяти з державного суду возного і в 
присутності свідків (“людей сторонніх, віри гідних”) здійснити обшук 
житла підозрюваних. Знайдені крадені речі вважалися “лицем”, речовим 
доказом. Причетність до злочину того, у кого було знайдене “лице”, 
вважалася недостатньо доведеною, якщо в приміщенні, де було 
знайдене крадене, були вікна або інші отвори, тобто “лице” могло 
бути підкинутим навмисне. Також недостатнім доказом було знайдення 
                                                           
374 Там само. – С. 27. 
375 Черкаський I. Поволання над трупом забитого. – С. 99. 
376 Малиновский И. Учение о преступлении по Литовскому Статуту. – С. 153. 



 155 

“лиця” у дворі підозрюваного, у копиці сіна тощо (Статут 1529 року, 
розд. ХІІІ, арт. 11). 

Коли потерпілий натрапляв на слід злочинця і знаходив крадене, 
зокрема, коней або худобу, відбувалося “личкування”, або “лицовання”, 
тобто позначення, помічання краденого як “лиця”, corpus delicti, що 
також походить зі звичаєвого права. Слід відмітити, що влада не 
заперечувала такі дії потерпілого, а вважала їх доцільними та 
правомірними; при розгляді справи “лицьовані” речі виступали за 
доказ. У Литовській Метриці під роком 1510 записано великокня-
зівський вирок у такій справі: “Сам пан... Жаловала нам боярыня 
господарская, на имя Рузена, на людей Пашка Нацевича, на имя 
Сташка и на его сынов, штож дей они человека моего, на добровольной 
дорозе перенемши, розбили и ограбили. И он рек: правда есть, 
панове, поймал еси того человека с конем своим. И Розана рекла: 
правда, панове, есть: поймал он того человека моего, але из егож 
коньми, а инших коней никаких злодейских есми не видала. И мы 
спытали того Сташа: коли ты поймал того человека, лицовал ли еси 
того коня, резал ли ухо, дал ли еси за люди? И он рек: не лицовал 
есми того коня, а уха есми не резал. Ино нам ся видело, што он 
человека Рузанина не гораздо имал и вязал” 377. 

У документі від 3 червня 1510 р. записано: “Сам пан... жаловал 
нам человек князя Войтеха, бискупа Виленского, на имя Венцеслав, 
на слугу пана Станиславовое Мацевича на Лаврина: споткавши, 
панове, на добровольной дорозе мене самого связал и коня моего 
власного злицовал и ухо врезал. И мы спитали Лаврина: што еси к 
тому отпор маеш? И он рек: правда, панове, есть, смылился еси, не в 
своего коня вклепался...”378. Крім коней, худоби, в Україні “личкували” 
також і птицю (різали лапки); “лице”, або “личко” передавали возному 
для збереження до суду379. У народі був поширеним звичай “личкувати” 
до суду злочинців, упійманих на аморальних вчинках. На давність 
інституту личкування вказує наявність подібної норми у праві 
південних слов’ян: за ст. 77 Поліцького статуту, при знайденні у 
злодія своєї худоби слід було відрізати у неї шматочок вуха і йти з 
ним до суду 380. 
                                                           
377 Литовская Метрика // Русская историческая библиотека. – Т. ХХ. – СПб., 1848. – С. 40. 
378 Там само. – С. 42. 
379 Лащенко Р. Копні суди на Україні. – Ч. 1. – С. 58. 
380 Полицкий статут // Хрестоматия памятников феодального государства и права 
стран Европы / Под ред. В.М. Корецкого. – С. 161-162. 
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Вище вже згадувалося, що потерпілий або його рідня мали право 
переслідувати і викривати злочинця. У копному судочинстві широко 
застосовувалися звід та гоніння сліду – звичаї, відомі ще з Руської 
Правди. Якщо впійманий з краденими речами не визнавав себе 
винним, а заявляв, що речі він купив, його вели на звід – очну ставку 
з тим, від кого він одержав річ. Того опитували, “где єси взял, а 
затим шли з ним на звод з тим, на кого посилаєтся” 381. Так продов-
жувалося доти, поки не знаходився той, хто не міг пояснити, звідки в 
нього взялася крадена річ. На нього покладався обов’язок сплатити 
вартість краденої речі і виру – штраф. Зазначимо, що і потерпілий, і 
суддя допускали, що особа, виявлена за допомогою зводу, може не 
бути винною. Суд шукав не злочинця, а того, на кого можна 
покласти “вину”, тобто обов’язок відшкодувати збитки. Особа, яка 
сплатила виру, при бажанні могла продовжити розшуки злочинця і 
діставити його до суду. У такому разі збитки відшкодовував злодій. 

Наступний елемент процесуальних дій потерпілого – гоніння, 
або виведення, сліду. Він полягав у тому, що з виявленням такого 
сліду, який свідчив про втечу злодія в певному напрямку (це могли 
бути сліди від його ніг, від возу, від розсипаного жита), потерпілий 
скликав всіх найближчих сусідів і складав копу (див. розд. ІІІ), яку і 
вів у напрямку виявленого сліду. Коли слід приводив до певного села 
або двору, копа викликала його жителів і, на підставі звичаєвого 
права, вимагала виведення сліду, тобто доказу, що слід закінчується 
не тут, а йде далі. Копа йшла далі, якщо жителі громади доводили 
непричетність до справи. Там, де слід не могли або не хотіли 
відвести, копа виносила свій вирок. Ті, хто не відвів сліду, вважалися 
за “шкодников” і сплачували за збиток ціну краденого. У т. XVIII 
Актів Віленської Комісії читаємо: “взявши есмо след от петы... шли 
есмо следом горачим... оный след, естли был одное клячи, мерили 
есмо”. Підійшовши до “подейзреного села”, копа вимагала, “абы 
село тое след тот вывели слушне, яко обычай тот есть” 382. 

Коли ж опитування населення та обшук не давали бажаних 
результатів, а сам потерпілий не міг натрапити на слід злочинця, 
вдавалися до більш широкого розголошення про факт злочину – 
“прослуху”. За допомогою “прослуху” потерпілий сподівався, якщо 

                                                           
381 Акты, изданные Виленскою Археографической комиссией. Т. XVIII. Копные суды. – 
С. 47. 
382 Там само. – С. 32, 114. 



 157 

не відразу, то через певний час дістати будь-яку звістку, завдяки якій 
вдалося б знайти злочинця. 

Всі наведені процесуальні дії походять з давньоруського звичаєвого 
права. Вони не входили до компетенції судів (окрім копного, чиє 
судочинство взагалі повністю побудовано на звичаєвому праві), а 
знаходились у компетенції потерпілого, тобто, попереднє розслідування 
справи здійснювалося самим потерпілим. Вважаємо за можливе 
зробити висновок про існування в українському звичаєвому праві 
рис розшуку, звинувачувального процесу, який застосовувався щодо 
рзгляду кримінальних справ. Однак здійснення процесуальних дій, 
характерних для звинувачувального процесу, покладається на потер-
пілого. Процес у державних і недержавних судах (окрім копного) 
протягом XIV – поч. XVI ст. залишається змагальним. Чітких 
відмінностей між цивільним та кримінальним процесом немає. Порядок 
виклику в суд, перевірки присутності сторін, судових дебатів, 
система доказів були в основному ідентичними. Це, на наш погляд, 
можна пояснити пануванням приватного права за доби, яка розгля-
дається. Кримінальний злочин, як і цивільний, кваліфікувався державою 
як “шкода”, тобто розглядався в контексті приватного права. Як 
слушно зазначає П. Музиченко, у вказаний період не існувало чіткої 
межі між публічним та приватним правом383. Як у цивільних, так і в 
кримінальних справах застосовувався принцип диспозитивності: якщо 
потерпілий укладав зі злочинцем мирову угоду, останній звільнявся 
від відповідальності. 

Однак протягом XVІ ст. можна простежити формування інквізи-
ційного процесу в державних судах. Ще Судебник 1468 р. намагався 
обмежити можливість укладання мирової угоди при скоєнні тяжких 
кримінальних злочинів (арт. 12). На початку XVI ст. підставою для 
порушення справи, окрім заяви потерпілого, також стають свідоцтва 
спеціальних судових чиновників – вижів. “Дознаня вижового 
выслухавши, припустили есмо...” – традиційна формула в багатьох 
судових документах384. Чіткіше розмежовується система судових 
доказів у цивільних та кримінальних справах. У другій пол. XVI ст. 
диференціація цивільного та кримінального процесів посилюється. У 
Статуті 1566 року встановлюється, що у випадках скоєння найбільш 
тяжких кримінальних і державних злочинів впроваджується державне 

                                                           
383 Музиченко П. Історія держави і права України. – С. 95. 
384 Ясинский М. Материалы для истории судоустройсва и судопроизводства в Литовско-
Русском государстве. Акты о копных и панских судах. – Т. 1. – С. 59, 117, 213. 
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переслідування. На нашу думку, вказне правило швидко впро-
ваджується в практику завдяки тому, що в українському звичаєвому 
праві існували передумови формування інквізиційного процесу. У 
народній уяві кримінальні справи були чітко розмежовані з цивільними 
з точки зору їхньої небезпечності для суспільства, і, на нашу думку, 
цей факт певною мірою сприяв вказаним змінам. 

Після впровадження судової реформи 60-х рр. XVI ст. поряд із 
розмежуванням функцій гродських і земських судів поглиблюється 
розмежування кримінального та цивільного процесів. 

У пореформений період частішають випадки порушення справи 
з ініціативи державного суду. Вище наводився запис в Луцькій 
гродській книзі від 3 лютого 1577 р. про заяву пана Василя 
Борзобогатого-Красенського про знайдення в лісі біля села Боголюбого 
трупу і про дізнання возного з вказаного приводу. Отже, поступово 
посилюється різниця між цивільним та кримінальним процесами; 
кримінальний процес набуває інквізиційного характеру. 

Аналізуючи судовий процес, зазначимо, що істотних процесу-
альних відмінностей у державних та недержавних судах не було, 
оскільки всі суди повинні були керуватися діючим правом – спочатку 
звичаєвим, а пізніше писаним. Процес у магдебурзьких судах значною 
мірою наблизився до такого в державних судах. 

Порядок виклику до суду походить зі звичаєвого права. Виклик 
відповідача до суду в звичаєвому праві називався “погонею”. У 
Статуті 1529 року зустрічаємо “погон”, або позов, яким “погнаний”, 
“позваний”, тобто відповідач, закликався до явки на суд іменем 
уряду. Як позов, так і погон записувалися в судові книги і вручалися 
відповідачеві через вижа, а пізніше, після впровадження Статуту 
1566 року, – через возного. За Статутом 1529 року, виж мав вручати 
позови в присутності свідків, оскільки, як вже неодноразово вказувалося 
у попередніх розділах, траплялися численні випадки нескорення 
владі. У позові вказувалися визначені терміни з’явлення до суду. 
Якщо відповідач у призначений термін “не ставав на рок”, тобто не 
з’являвся до суду, суд мав перенести слухання справи на інший термін, 
повідомивши про це відповідача. При нез’явленні відповідача вдруге 
суд призначав остаточний, третій термін і висилав діцького, який мав 
право застосовувати силу при діставлені сторони до суду. Статут 
1529 року, а пізніше Статут 1566 року встановили, що при нестанні 
перед судом у визначений термін без поважних причин (ними 
вважалися хвороба або відсутність за державними справами) сторона 
“тратить право”, програє справу. Якщо ж, порушивши справу, до 
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суду без поважних причин не з’являвся позивач, він програвав 
справу без права порушувати її вдруге (Статут 1529 року, розд. VI, 
арт. 14; Статут 1566 року, розд. IV, арт. 48). Нез’явлення на копний 
суд мало, крім вказаних, інші наслідки: позваний мусив “за невихід 
шкоду платити” 385. 

Іноді, щоб забезпечити з’явлення до суду, сторони вдавалися до 
“видачки”, тобто закладу, що скріплював договір про явку в суд. 
Звичай укладати усний договір про майбутні процесуальні відносини, 
тобто про предмет спору і термін явки в суд, у формі парі існував з 
давніх часів у багатьох слов’янських народів386. Цей елемент 
звичаєвого права закріплено у привілеї Київській землі 1507 р., де 
судовий заклад іменується “видачка”. М. Владимирський-Буданов 
вважав, що в Литві символом здійснення “видачки” було підкидання 
догори шапок387. З “видачкою” сторони не лише чітко визначали 
предмет спору і термін з’явлення до суду, але й домовлялися про 
розмір тієї суми, яка повинна була служити закладом і яка 
передавалася обома сторонами в руки сторонніх третіх осіб, які були 
присутні при укладанні договору. Наслідки укладання договору були 
такі: сторона, що не з’явилася до суду в призначений термін, 
позбавлялася свого закладу на користь іншої сторони; у випадку, 
коли до суду з’являлися обидві сторони, заклад, який знаходився на 
зберіганні у третіх осіб, віддавався судді, потім відбувався суд, і 
сторона, яка програвала процес, позбавлялася свого закладу на 
користь суду388. 

Отже, розгляд справи починався в особистій присутності сторін. 
“Ставши передо мною обличне”, “ стояли обличне”, “ стояли перед 
нами очевисто”, “пришодче обличне” – традиційний початок багатьох 
записів в актових книгах державних судів як до реформи, так і після 
неї389. Однак у XVI ст. в українських судах виникає інститут 
судового представництва, що було зафіксовано Статутом 1529 року 
                                                           
385 Акты, изданные Виленскою Археографической комиссией. Т. XVIII. Копные суды. – 
С. 48. 
386 Яковлів А. Впливи Старочеського права на право українське Литовської доби XV-
XVI століття. – С. 63; Balzer O. Historya porownavcza praw slowianskich. – S. 32. 
387 Владимирский-Буданов М.Ф. Население Юго-Западной России от половины XV в. 
до Люблинской унии. – АЮЗР. – Ч. VII. – Т. I, II. – С. 19. 
388 Леонтович Ф. Очерки истории литовско-русского права. – С. 147. 
389 Акты, изданные Виленскою Археографической комиссией. Т. XVIII. Копные суды. – 
С. 16, 45; Литовская Метрика // Русская историческая библиотека. – Т. ХХ. – С. 755-756. 
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(розд. VI, арт. 20). У цивільних справах у державних судах ведення 
справи може доручатись довіреній особі сторони – прокуратору, або 
речнику, адвокату, у такому випадку сторона звільняється від 
необхідності з’являтися до суду. Поява адвокатів в українських судах 
пов’язана зі зростанням ролі писаного права внаслідок впровадження 
Статуту 1529 року. Заміна звичаєвого права писаним унеможливила 
для недосвідчених людей ведення справ у судах. Потрібні були 
послуги тих, хто добре розумівся на законах. На початку XVI ст. в 
чужих справах у суді переважно виступали писарі, які мали практичний 
правовий досвід; окрім них, представниками сторони часто були 
родичі, приятелі та інші особи. Статут 1566 року закріпив існування 
судового представництва в земських судах, визначивши, що сторона 
та її представник рівні у правах; але тут адвокатура не стала 
професійною, прокуратори обирались самими сторонами для ведення 
конкретної справи з-поміж своїх родичів або знайомих, які користу-
валися довірою доручителя, отже, обрання адвоката було приватною 
справою сторони. Поступово виникає практика надання адвокатських 
послуг заради гонорару. Адвокатура перетворюється на професіональну. 
Суд повинен був дати прокуратора тим, хто не мав можливості 
найняти адвоката, – “убогим сиротам и вдовам немаетным”, а також 
тим, “которыи бы або за пріязнью або теж убозтвом своим 
прокуратора мети и сами речы своее за недостатком своим в суду 
справовати не могли.” Статут 1566 року визначив загальні вимоги до 
судових представників. Прокуратором не міг бути “судья, подъсудок 
и писарь земский, а также не могут быти прокураторъми особы 
духовные”. Визначалися і моральні якості адвокатів. За Статутом 
1566 року, прокураторами не могли бути люди необачної поведінки, 
особи, які були впіймані на місці злочину, або записані в книгах 
“злодейских поволаний”, або платили раніше коли-небудь за 
“злодейство”, або відкуплювались від смертної кари. Вони мали бути 
“не воры, не плуты, не ябетники, не корыстовники”. Сторона могла 
відмовитись від послуг адвоката або замінити його іншим на будь-
якій стадії процесу (див.: Статут 1566 року, розд. IV, арт. 35). 

Прокуратор мав довести, що має доручення від сторони вести 
справу. За Статутом 1529 року, довіритель мав з’явитись до суду і 
засвідчити уповноваженість свого адвоката особисто. У випадку 
хвороби сторони-довірителя повноважність прокуратора підтверджу-
валася спеціальним доручним листом з печаттю довірителя. У другій 
половині XVI ст. особистого свідчення сторони не вимагалося, 
досить було доручного листа: “... от пана подкоморого станул пан 
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Юрие Сирутевич и на первей показал лист его под печатью его, в 
котором пишет пан подкоморый, даючи ему моц зуполную стати за 
себе в праве и отказывати” 390. “А сам владыка Іосифъ перед нами 
очевисто не стоял, а речь свою полецылъ от себе мовити писару 
нашому Ивашку Сопезе” 391. Однак факт надання доручного листа 
міг, за бажанням сторін, бути зафіксований в судовій книзі державного 
суду. У книзі Кременецького земського суду від 9 жовтня 1570 р. 
читаємо запис про передачу доручного листа паном Андрієм 
Чолганським пану Лащу на виступ в суді392. Доручний, або 
“заручний” лист, щоб мати юридичну силу, мав бути складеним і 
оформленим відповідно до певної норми. У книзі Кременецького 
земського суду від 13 січня 1571 р. поміщено запис про звільнення 
від з’явлення до суду князя Костянтина Вишневецького у справі з 
панами Чолганськими через неправомочність уповноваженого пані 
Чолганської393. За Статутом 1529 року, підробка доручних листів з 
метою нанесення стороні збитків каралася спаленням. 

Прокуратори нерідко вдавалися до зловживань своїми повнова-
женнями. Тому стани сейму просили великого князя скасувати 
інститут адвокатури в державних судах. На це князь відповів, що 
наймання адвоката – справа приватна і добровільна, якщо ж ніхто не 
найматиме прокураторів, то цей інститут зникне сам собою394. 

Участь адвоката в судовому процесі у цивільних справах стала 
однією з перших формальних ознак розмежування цивільного та 
кримінального процесів в українських судах. 

Після перевірки особистої присутності сторін або, у цивільних 
справах, їх представників, починалися судові дебати. Суддя вислухував 
скаргу позивача, відповідь і пояснення відповідача. У судах магдебургій 
сторони могли доручити вести свою справу адвокатам (прокураторам, 
речникам, пленіпотаріям). Інститут адвокатури в судах міст на 
магдебурзькому праві був принципово відмінним від такого в 
державних судах. Адвокатура, що утворилася на ґрунті магдебурзького 
права, виникла не як судове представництво, а у вигляді правозахисту. 
                                                           
390 Акты, изданные Виленскою Археографической комиссией. Т. XVII. Земские суды. – 
С. 73. 
391 Там само. – С. 94. 
392 ЦДІАК України. – Ф. 221. – Оп. 1. – Спр. 10. – Арк. 1. 
393 ЦДІАК України. – Ф. 22. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 35, 36. 
394 Максимейко Н.А. Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 
1569 г. – С. 347. 
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Виникненню адвокатури сприяли ті обставини, що українське 
населення міст було мало обізнаним з іноземним за походженням 
правом, отже, не завжди могло використати його становище для 
власного захисту під час процесу. Судовий процес в судах магдебургій 
був значною мірою формалізований, отже, при розгляді судової 
справи перевагу мала сторона, краще знайома з магдебурзьким 
правом395. Вона ж звичайно і вигравала справу, оскільки знала, на 
який артикул судових книг магдебурзького права послатися. Знавці 
магдебурзького права стали практикувати надання послуг з право-
захисту під час процесу за певну винагороду. Таким чином, у судах 
магдебургій після виступів сторін (або замість них) виступав адвокат 
(інша назва – прокуратор, пленіпотарій). 

Як приклад ролі адвокатів у судовому процесі в магдебурзьких 
судах можна навести справу, яка розглядалася в 1586 р. у Новогрудку. 
(На жаль, судові акти, що стосуються українських земель, надруковані в 
дуже стислому вигляді, іноді тільки самі вироки, з них навіть важко 
уявити собі хід судового процесу. Тому вважаємо за можливе 
використати як приклад судовий акт, який стосується білоруських 
земель, враховуючи, що відмінності в судових процесах магдебургій 
українських та білоруських були неістотними.) Суд чинили війт, 
бурмистри, радці та лавники. Позивач Йосип Процкович доводив, що 
має права на спадщину свого покійного брата Івана Лавровича, 
оскільки, за його словами, вказана спадщина є “отъчизна” покійного. 
Відповідачкою у справі була вдова небіжчика Оксинія Кузмина. Її 
адвокат Богдан Боровин заперечував сказане позивачем: ”...а того 
дому и маетности небощика мужа ее на нее прыходит водлуг права 
майдебурского, третяя часть на што подал с права майдебурского, в 
Артыкулех, лист пятьдесят первый, где пишет тыми словы: естлибы 
муж жону понял, с которою бы жадного посагу не взял и з обу 
сторон жадное маетности не мели, але их сполною працою набыли и 
розмножили, а не учинивши жадное расправы умер, тогды жона 
позосталая третюю часть добр мужливых одержить; але естлибы 
оных добр не сполною працою набыли, тогда жона на четвертой 
части муситъ перестати, ачкольвек звычай посполитый на велю 
местцах носит, иж жона третюю часть мает.” Адвокат позивача 
Марко Гаврилович зазначив, що “небощик Иван Лаврович, муж тое 
Оксини, не з нею тых добр набыл, але есть власная отъчызна его; з 
тых причын третяя часть тых добр при ней зостати не мает, только 

                                                           
395 Борисенок С. Адвокатура в Україні. – С. 185. 
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при кгераде зостати мает; на что подал право в книгах Speculum 
Saxonum list czterdziesty szosty, где описано тыми словы: жона в 
добрах мужа своего змерлого ничого вещей собе привлащати не 
может, одно герад, альбо то, што ей урадовне перед судом ест 
оправлено, або даровано.” Цікаво, що адвокати посилалися на норми 
не тільки магдебурзького права, а й на “звичай посполитий”, і судді 
сприйняли таке посилання як правомірне й рівноправне з 
посиланням на магдебурзьке право, хоча справу все ж таки вирішили 
за магдебурзькими нормами: “...водлуг листу чотырыста шестдесят 
первого, описаного в книгах Спекулюм Саксонум...”396. 

Заборонено було займатись адвокатською діяльністю розумово 
відсталим, неповнолітнім (до 21 року), священикам, єретикам, євреям, 
особам, які відбували покарання. 

У магдебургіях послуги адвокатів сплачувались за визначеною 
таксою: клієнт платив адвокату 4 гроши в день397. Отже, можна вважати, 
що в судах міст на магдебурзькому праві адвокатура існувала як 
професія. 

За магдебурзьким правом, так само, як і за Статутом, можливим 
було безкоштовне надання адвокатських послуг тим, хто не мав 
коштів для наймання захисника. Адвокат не мав права відмовитись 
від захисту такої особи під загрозою заборони займатись адвокатською 
діяльністю. 

Суворо карався прокуратор і в тому випадку, коли нехтував 
своїми обов’язками або обманював свого довірителя. За перехід до 
захисту противної сторони після того, як справа розпочалася, 
адвокату врізали язика. За програну через недбальство справу він 
сплачував збитки, або його кидали до в’язниці398. Якщо ж адвокат не 
міг, з поважних причин прибути на суд, він мав повідомити про це 
всіх учасників процесу: свого клієнта, суддів і противну сторону. 
Інакше він був повинен компенсувати всі збитки, принесені стороні, 
та підлягав катуванню різками біля міського стовпа, після чого його 
виганяли з міста399. Отже, адвокатура в українських магдебургіях 
була організована за чіткою системою. Юристи того часу вважали її 
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