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Стаття присвячена інституту мирових посередників, якому довелося грати одну з провідних ролей 

у процесі пристосування селянського і дворянського суспільства до мінливих реалій життя. За допомо-
гою цього інституту російському уряду вдалось поставити усю життєдіяльність селянської общини 
під державний контроль, обмежуючи їхню ініціативу і можливості. 

 
This article is devoted to institute of intermediaries of a peace which had to play one of the leading parts 

during the adaptation of a peasant and noble society to varying realities of life. With the help of this institute 
Russian government managed to put all ability to live of a country community under the state control, limiting 
their initiative and opportunities.  

Велика реформа 1861 р., ліквідувавши кріпо-
сне право і надавши цивільні права селянам, 
розчистила дорогу для політичної й економічної 
модернізації країни, тому в перебудові бідували 
багато інститутів влади і управління. Але їхня 
перебудова в існуючих умовах була неможлива, 
тому що підривала б існуючий режим 
(абсолютну монархію).  

На думку автора, влада розуміла необхід-
ність пристосування органів управління до існу-
ючих змін, і щоб дати можливість архаїчним 
механізмам державного управління пристосува-
тися до мінливих умов, був створений інститут 
мирових посередників.  

Актуальність даної теми полягає в тому, що 
саме інституту мирових посередників довелося 
відіграти одну з провідних ролей у процесі присто-
сування селянського і дворянського суспільства до 
мінливих реалій життя. Важливість даного інститу-
ту проявилося й у тім, що з його допомогою удало-
ся розрядити соціальну напруженість у країні. 

Мета статті – показати, що уряд, проводячи 
селянську реформу і створюючи органи селянсь-

кого самоврядування, прагнув у той же час пос-
тавити ці органи і всю життєдіяльність селянсь-
кої общини під державний контроль, обмежую-
чи їхню ініціативу і можливості, вводячи інсти-
тут мирових посередників і створюючи багато-
ланкову структуру управління селянами. 

Аналіз поставленої проблеми вивчався через 
дослідження документів Російського законодав-
ства XІX століття й зокрема “Положення про 
губернські по селянських справах установи”, 
рішень Урядового Сенату по селянських спра-
вах, “Загального положення про селян, що ви-
йшли із кріпосної залежності 19 лютого 
1861 р.”. Крім того окремі аспекти проблеми 
піднімалися як автором, так і такими дослідни-
ками як: В.Федоров, В.Шкварець, М.Мірошник, 
В.Чернуха, А.Корнілов, П.Зайончковський.  

Мирові посередники вводилися Положенням 
про Губернські і Повітові по селянських справах 
Установи [1, с. 183-206] для улагоджування су-
перечок між селянами і поміщиками, а також 
для організації і контролю селянських волостей. 
Важливість даного інституту для держави видно 
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вже з того, що з 132 статей “Положення” 122 
присвячено порядку призначення, компетенції і 
відповідальності цих посадових осіб.  

Статті 23-39 [1, с. 187-191] визначають до-
сить широке коло повноважень мирових посере-
дників. Ці повноваження (а також і обов’язки) 
зводилися до чотирьох категорій:  

1) розбір суперечок, скарг і непорозумінь, що 
виникли між поміщиками і тимчасово зобов’яза-
ними селянами;  

2) регулювання відносин між обома сторона-
ми;  

3) нагляд за діями сільського і волосного 
селянського самоврядування;  

4) судовий розгляд дрібних справ — про най-
мання робітників, оренду землі, потравах полів і 
лугів, порубках лісів і інших, якщо ціна позову 
не перевищувала 30 карбованців.  

Серед обов’язків мирових посередників голо-
вне було регулювання взаємних відносин між 
поміщиками і селянами: укладання добровіль-
них угод про наділи землі, повинностях і пере-
воді на викуп, затвердження (а іноді і самостійне 
складання) статутних грамот, розверстання й 
обмін земельних угідь, посвідчення викупних 
актів і контроль за справним виконанням селя-
нами повинностей і викупних платежів. Тим 
самим уся життєдіяльність селянської общини 
ставилася під контроль мирових посередників. 

Посада мирового посередника була вибор-
ною. У кожній мировій ділянці обирався один 
мировий посередник. Пріоритет віддавався по-
томственим дворянам. Недолік відповідного 
майнового цензу компенсувався високим освіт-
нім або службовим становищем. Відсутність у 
кандидата у мирові посередники статусу потом-
ственого дворянина, при обов’язковій наявності 
дворянства особистого, компенсувалася подвій-
ним майновим цензом. Закон видаляв не тільки 
представників недворянських станів, але і дріб-
нопомісне дворянство. Ставка робилася в першу 
чергу на великих поміщиків, а також на тих з 
дворян, хто пройшов досвід служби в дворянсь-
ких корпоративних установах. На думку автора, 
виборна посада мирового посередника, обстав-
лена становим, майновим і освітнім цензами, 
була, власне кажучи, призначуваною. 

Мировий посередник ставав на посаду після 
одержання від губернатора повідомлення про 
затвердження. Мирові посередники отримували 
кошти на утримання канцелярії, наймання роз-
сильних і інші службові витрати. Жалування 
вони не одержували. 

Першорядне значення інституту мирових 
посередників у справі проведення реформи в 
життя проявилося вже в тім, що уряд уже в бере-
зні 1861 р. наказав губернаторам прискорити 
підбір кандидатів на ці посади. Міністр внутріш-
ніх справ С.Ланський у спеціальному циркулярі 

від 23 березня 1861 р. звертав увагу губернато-
рів на “усю важливість і відповідальність цього 
обрання”, підкреслюючи, що від вдалого обран-
ня мирових посередників “буде залежати успіх 
початого державного перетворення” [2, с. 162; 3, 
с. 209] 

Уряд усіляко форсував створення інституту 
мирових посередників. Губернаторам було нада-
не право вибирати з представленого дворянст-
вом списку мировими посередниками місцевих 
поміщиків-землевласників, які навіть знаходи-
лися на цивільній або військовій службі, надаю-
чи їм або тривалу (на час виконання обов’язків 
мирового посередника) відпустку, або відставку.  

Що стосується селян, то вони сприйняли вве-
дення цього інституту як збереження влади по-
міщиків у селі. Справедливо вважаючи, що ми-
рові посередники – ті ж поміщики, задача яких 
полягала не в “безсторонньому розборі спорів”, 
як про це було заявлено в законі, а в прямому 
захистові поміщицьких інтересів на шкоду інте-
ресам селян. Кореспондент журналу “Основа” 
повідомляв у 1862 році, що селяни в Полтавсь-
кій губернії не вірять мировим посередникам і 
вважають їх такими ж панами, як і своїх помі-
щиків [3, с. 211]. Невдоволення селянської маси 
введенням інституту мирових посередників і 
недовіра до них були відзначені в багатьох губе-
рніях Росії й України [4, с. 256]. Обурення селян 
Миколаївщини (багато сіл Миколаївщини в той 
період входили до складу Ананьївського й Оде-
ського повітів Херсонської губернії) призвело 
до того, що до грудня 1861 р. у Херсонської гу-
бернії було підписано тільки 6, а до липня 1862-
 р. – 250 уставних грамот [5, с. 59]. 

12 травня 1861 р. Головний комітет прийняв 
постанову, що дозволяла тимчасовий відступ від 
ст. 14, – дозволяє допускати мирових посередни-
ків до виконання їхніх обов’язків до затверджен-
ня у посаді Сенатом. У виконання цієї постано-
ви в той же день усім губернаторам була розіс-
лана циркулярна телеграма “про негайне допу-
щення обраних посередників до тимчасового 
здійснення посади” [6, с. 78].  

Це рішення було викликано напруженою 
обстановкою різкого загострення класової боро-
тьби в селі навесні 1861 року. Негайне введення 
в посаду мирових посередників, не очікуючи 
їхнього затвердження Сенатом, дозволило пос-
лабити гостроту стихійного невдоволення селян 
грабіжницькими умовами реформи.  

Крім того, сам процес складання мировими 
посередниками статутних грамот, обговорення 
їхнього змісту на сході, внесення виправлень по 
зауваженнях і пропозиціях селян, розв’язання 
спірних питань змушувало селян займатися по-
точними проблемами, відволікаючи їх від класо-
вої боротьби, від рішення пекучих питань мето-
дом збройного повстання.  
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Мирові посередники займалися регулюван-
ням життєдіяльності селянської общини. Влаш-
товували матеріальний побут селян, роз’яснюва-
ли селянам їхні нови права й обов’язки. Вони 
здійснювали нагляд за роботою усіх виборних 
селянських органів, розбирали численні супере-
чки і непорозуміння між поміщиками і кріпака-
ми. Але найважливішою і дуже складною спра-
вою для мирових посередників було складання 
статутних грамот, у яких визначалося поземель-
не улаштування селян і розмір покладених на 
них повинностей [5, с. 29]. 

Треба підкреслити, що мирові посередники 
першого скликання сумлінно відносилися до 
своїх обов’язків, прагнучи враховувати як інте-
реси дворян, так і селян. Тому багато поміщиків 
були незадоволені заходами, яких вони вживали. 
Таки поміщики постійно кричали “про руйну-
вання і здичавіння країни, про розгнузданість 
селян і про близьке настання пугачівщини” [7, 
с. 204].  

Уряд, стурбований ситуацією, пішов на пос-
тупки дворянам, особливо у час, коли міністром 
внутрішніх справ став І.Валуєв. Він знімав із 
займаних посад губернаторів, які не підтримува-
ли його курс. Однак найскладніше всього йому 
виявилося справитися із мировими посередника-
ми, тому що “усунення мирових посередників 
від посади і накладення на них дисциплінарних 
стягнень залежало за законом від сенату” [7, 
с. 178-179]. Боротьба І.Валуєва з мировими по-
середниками зажадала часу, а за цей період ве-
лика частина статутних грамот мировими посе-
редниками в Херсонській губернії була складена 
і затверджена.  

Таким чином, мирові посередники першого 
скликання за два роки встигли з честю виконати 
покладені на них відповідальні обов’язки. Зага-
льний відсоток введених у дію статутних грамот 
(стосовно загального числа душ) на 1 січня 1863 
року складав 68,6%. Хоча в різних губерніях він 
був різний (див. Таблицю).  

  
Українські 
губернії 

Число підпи-
саних статут-
них грамот 

Кількість 
душ 

Число не підписа-
них статутних 

грамот 

Кількість 
душ 

Відсоток селян, що 
підписали статутні 

грамоти (%) 
Катеринославська 533 53632 175 20776 72,07 
Київська 844 260977 596 164928 61,27 
Полтавська 1825 153138 313 39314 79,59 
Таврійська 32 3150 17 1758 64,11 
Харківська 689 82644 517 53736 60,59 
Херсонська 655 45541 457 37398 54,90 
Чернігівська 591 39840 1680 166651 19,29 

Таблиця 
Відомості про складання статутних грамот 

на 1 січня 1863 року [8, с. 199; 9, с. 281] 
 

Відношення селян в українських губерніях 
до підписання статутних грамот було не однако-
вим. Це залежало:  

в-першу чергу, від місцевих і господарських 
відносин в кожному регіоні;  

по-друге, від розмаху селянського руху в 
регіоні;  

по-третє, від вирішення земельного питання 
(менший відсоток статутних грамот був підписа-
ний там, де процес збезземелювання селян був 
вище). 

Протягом 1863 року складання статутних 
грамот було в основному закінчене. На 3 липня з 
загальної кількості 111555 грамот не було скла-
дено лише 1228 і не введене в дію 2398. До по-
чатку 1864 р. не було введено в дію усього лише 
77 грамот. Кількість введених у дію грамот 
склало 99,88% стосовно селянських душ [8, 
с. 204].  

Однак дослідники відзначають, що по таких 
губерніях як Катеринославська, Херсонська, 

Таврійська зміни в землекористуванні селян не 
могли бути точно враховані навіть за умови об-
робки всіх статутних грамот. Це пояснюється 
тим, що в цих губерніях досить часто розміри 
дореформених володінь зовсім не фіксували-
ся. Наприклад, у статутній грамоті с. Никанорів-
ка Елизаветградського повіту Херсонської губе-
рнії з цього приводу говорилося: “Скільки скла-
далося землі в користуванні селян визначити не 
можна, тому що вони користувалися в міру сил 
кожного”. У грамотах Бобринецького й Єлиза-
ветградського повітів Херсонської губернії в 
графі про дореформений наділ указувалося: 
“...скільки займали селяни землі у своєму корис-
туванні до обнародування положень про селян, 
визначити неможливо через те, що оброблювані 
ними ділянки розкидані в різних місцях неви-
міряними смужками” [8, с. 239]. 

П.Зайончковський, наприклад, указує, що з 
оброблених їм 477 статутних грамот Бобринець-
кого й Єлизаветградського повітів Херсонської 
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губернії розмір дореформеного наділу точно 
зазначений був тільки в 22 [9, с. 281]. 

Однак використання урядом інституту миро-
вих посередників на Півдні України для скла-
дання статутних грамот і упорядкування життє-
діяльності селян дозволило: 

по-перше, узаконити зміни у землекористу-
ванні селян у південному регіоні України; 

по-друге, знизити соціальну напруженість; 
по-третє, небезпечне для уряду і поміщиків 

стихійне невдоволення селян було переведено в 
безпечний судовий розгляд.  

Наступною ланкою в структурі селянського 
самоврядування, яка затверджувала рішення 
мирових посередників і розглядала скарги, був 
повітовий з’ їзд мирових посередників ст. 97-
110. Цей орган формувався автоматично – за 
рахунок включення в нього усіх мирових посе-
редників повіту. Як помітив Н.Огарьов, мировий 
з’ їзд являв собою “мирового посередника, пом-
ноженого на число мирових ділянок повіту” [3, 
с. 217]. Таке положення по суті справи означало, 
що мирові посередники самі себе контролювали.  

Правда, до складу мирового з’ їзду вводився і 
член від уряду (з місцевих поміщиків), поклика-
ний дотримуватись загальнодержавних інтересів 
і суворо виконувати закон, однак на практиці він 
не міг впливати на рішення з’ їзду. Призначення 
головою мирового з’ їзду повітового представни-
ка дворянства, підкоряло цей орган корпоратив-
ній дворянській установі. Основними предмета-
ми занять повітового мирового з’ їзду були:  

1) розгляд скарг на дії мирових посередників, 
волосних сходів і волосних посадових осіб (ст. 
105-106);  

2) остаточне затвердження статутних грамот 
(при відсутності спорів);  

3) справи про розверстання угідь між селяна-
ми і поміщиками при відводі наділів (ст. 107). 

Діяльність повітового мирового з’ їзду була 
поставлена під контроль губернатора, якій міг, 
відповідно до примітки до ст. 97, порадившись 
із дворянством і у випадку нестатку, скликати 
один мировий з’ їзд замість двох, з’єднувати ми-
рові ділянки одного повіту з мировими ділянка-
ми іншого [1]. 

Третьою ланкою, яка затверджувала рішення 
мирових з’ їздів, розглядала скарги на дії перших 
двох ланок, а також вирішувала всі інші питан-
ня, зв’язані з проведенням реформи в життя згід-
но зі ст. 20 “Положення”, виступала “Гу-
бернська по селянських справах присутність”, 
очолювана губернатором [10, с. 40]. Вона повин-
на була керувати організацією селянських воло-
стей на місцях, що стали повсюдно створювати-
ся вже в березні 1861 р.  

Однак потрібно відзначити, що вся ця струк-
тура державного регулювання спиралася на ін-
ститут мирових посередників, що безпосередньо 

брали участь в організації життєдіяльності се-
лян. Мирові посередники разом із селянами ор-
ганізовували общини, волості, общинне, волосне 
самоврядування [11, с. 69]. Затверджували на 
посаді і приводили до присяги волосних стар-
шин (ст. 122 “Положення”). Під контроль миро-
вих посередників ставилися усі виборні селянсь-
кі органи, у їхньому веденні виявилися і всі 
справи по судово-поліцейському розгляду [10, 
с. 62]. Таким чином, у руках мирових посеред-
ників зосереджувалася вся адміністративно-
поліцейська влада в повіті.  

Мирові посередники другого скликання 
(1863-1865 рр.) були вже здебільшого послідов-
никами і прихильниками міністра внутрішніх 
справ Валуєва. Вони підтримували державну 
політику, спостерігаючи за “сільським громадсь-
ким управлінням і волосними старшинами і під-
даючи належним стягненням тих, хто іх не вико-
нував [12]. Селянська справа їх мало цікавила. 
Вони займалися відновленням дворянських при-
вілеїв, поставивши органи селянського самовря-
дування в підпорядкований стан владі [13, с. 67].  

У 1874 р. після прийняття “Положення про 
зміни у структурі місцевих закладів по селянсь-
ких справах” була заснована особлива колегія 
“Повітова по селянських справах присутність”. 
У такий спосіб життєдіяльність селянської об-
щини остаточно було підпорядковано в адмініс-
тративному порядку Міністерству внутрішніх 
справ. Повітові справники разом із підпорядко-
ваними ним нижчими чинами поліції одержали 
право стягнення із селян податей і грошових 
зборів, вільний доступ до общинних справ [13, 
с. 67]. Їм надана була дисциплінарна влада над 
посадовими особами селянського самоврядування.  

З прийняттям 12 червня 1889 року закону 
про земських начальників і передачею їм адміні-
стративної і судової влади держава пристосува-
ла органи державного управління до нових 
умов, зміцнів становий лад Російської імперії, 
порушений реформой 1861року.  

Підводячи підсумки, треба відзначити, що 
діяльність мирових посередників по створенню 
селянських общин, контролю їхньої життєдіяль-
ності дуже показова для Росії в плані втручання 
держави в процес діяльності місцевого селянсь-
кого самоврядування убік його одержавлення. 
Тому структура селянського самоврядування 
була багатоланковою (мировий посередник, 
з’ їзд мирових посередників, губернатор, губерн-
ське по селянських справах присутність, Мініс-
терство внутрішніх справ). Селянське самовря-
дування, по суті, стає органом, яке проводить і 
виконує державні рішення. 

Введення інституту мирових посередників як 
не можна краще характеризує прагнення само-
державної влади обмежити ініціативу і можли-
вості місцевого селянського самоврядування, 
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поставивши життєдіяльність селянської общини 
під державний контроль. Таким чином, завдяки 
інститутові мирових посередників російський 

уряд міг втручатися в життєдіяльність селянсь-
кої громади. 
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