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2.2. Система державних судів до судової реформи 1564-1566 рр. 
 
Якісні зміни у розвитку державних судів Великого князівства 

Литовського відбулися внаслідок проведення судової реформи 1564-
1566 рр., тому ми вважаємо доцільним розглянути державні суди в 
XIV – першій пол. XVI ст. (дореформений період) і другій половині 
60-х рр. XVI ст. (від судової реформи до Люблінської унії). 

Однією з ознак ранньофеодальної монархії є невідділеність суду 
від адміністрації. Право верховного суду в державі знаходиться в 
руках монарха, на місцях відправляють суд призначені ним намісники-
управителі окремих регіонів. Оскільки за феодальної доби приватне 
право домінує над публічним, то основною метою правосуддя є 
відшкодування збитків потерпілій стороні та поповнення державної 
скарбниці (яка ототожнювалася зі скарбницею монарха). 

Київська Русь не була винятком, тому великокнязівський і 
регіональні суди Литовсько-Руської держави вважаємо спадщиною 
Київської Русі і споконвічним інститутом давньоруського права. 
Запозичення Литовським князівством українського-руського права, 
зокрема давньоруської судової системи, відбулося на державному 
рівні, тобто маємо підстави говорити про подальший розвиток 
українських правових традицій у литовський період. 

Оскільки великокнязівський суд і суд воєвод та старост знаходився 
в руках державної адміністрації (центральної і місцевої, або 
регіональної), ми назвемо його державним судом, який складається із 
двох щаблів – центрального і місцевих (регіональних) судів. Відразу 
зауважимо, що кожний з названих видів судів мав деякі різновиди, 
які ми розглянемо нижче. 

Хоча державний суд у Великому князівстві Литовському зберіг 
свою давньоруську основу, у його устрої, компетенції та функціях 
відбулися певні зміни, зумовлені еволюцією суспільно-державного 
життя князівства. Однак вони були органічним продовженням загальних 
тенденцій розвитку, намічених ще в давньоруські часи. 

Одна з найістотніших змін полягала у звуженні обсягу підсудності 
державній юрисдикції. У Київській Русі державному присуду підлягало 
все населення держави за винятком деякої кількості “церковних 
людей” і холопів, яких мав судити їхній хазяїн. З-під присуду державних 
судів Великого князівства Литовського протягом кінця XIV – першої 
пол. XV ст. було вилучено приватновласницьких і монастирських 
селян та міщан магдебургій. Вказані верстви населення підпадали 
присуду недержавних станових судів (див. розділ ІІІ). Панівні верстви 
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(магнати і шляхта) також одержали право за власним бажанням 
створювати приватні суди (третейські або полюбовні) для розгляду 
своїх справ. Право створювати свої власні суди одержали також 
національні меншини. 

Державні суди ми вважаємо такими, що базувалися на тери-
торіальних засадах: по-перше, їх розподіл співпадав з територіальним 
поділом держави; по-друге, державні суди судили всіх мешканців 
даної території, крім вищевказаних категорій населення; по-третє, 
існували досить помітні відмінності в праві окремих земель, отже, 
державні суди мали враховувати ці регіональні особливості права. 

 
2.2.1. Центральний суд 
Суд у Великому князівстві Литовському не був відділений від 

адміністрації, отже, головною фігурою державного суду традиційно 
вважався великий князь (господар). Не існувало постійного і визна-
ченого місця великокнязівського суду; він чинився в тому місці 
держави, де в даний момент знаходився правитель107. Це є свідченням 
другорядності, додатковості відправлення суду порівняно з іншими 
державними справами великого князя, а отже відсутності судової 
влади в державі. 

Великий князь виступав як суд першої інстанції для певного 
кола осіб і з певного кола справ, і як вища апеляційна інстанція для 
регіональних судів, а також для судів полюбовних, третейських і 
судів магдебургій. 

З волі великого князя відбувалось надання певним верствам і 
особам права виключної підсудності центральному суду, що було 
значною пільгою, оскільки великокнязівське правосуддя було відносно 
швидким, недорогим і неупередженим, а крім того панував погляд на 
голову держави як на носія вищої справедливості108. При відправленні 
суду великий князь мусив дотримуватись правових звичаїв, а після 
впровадження писаного права – норм Статутів. Отже, в Литовсько-
Руській державі, зокрема в українських її землях, панував принцип 
зверхності закону, традиції над державною владою. Так, із запису в 
Литовській Метриці від 18 травня 1496 р. довідуємося, що на прохання 
відповідача великий князь Олександр дав жалуваного листа на землю, 

                                                           
107 Ясинский М. Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве. 
Главный Литовский Трибунал. Его происхождение, организация и компетенция. – 
Вып.1. – С. 31.  
108 Там само. – С. 7. 
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яка вже належала позивачеві. Судова справа вирішується великим 
князем “по старине” (за показаннями свідків), а не за власним 
жалуваним листом109. 

Більше того, у випадках порушення законності або традицій з 
боку сторін, що змагалися, справа вирішувалася великим князем за 
законом. Так, у судовій справі, записаній в Литовській Метриці 
11 травня 1496 р., йшлося про порушення правила заповіту. Великий 
князь вирішив справу за законом110. Отже, влада дбала про поновлення 
справедливості в супільному житті держави. Тому населення прагнуло 
звертатися до суду великого князя. Протягом XV ст. найчисельнішою 
категорією осіб, які підлягали юрисдикції центрального суду, стали 
магнати, оскільки саме вони в даний період посідали провідне місце 
в державі. Вказані пільги надавалися спеціальними великокнязівськими 
“закривальними”, або “залізними”, листами або привілеями, часто 
разом із наданням земель. 

З кінця XV ст. така пільга поширилася на іншу численну 
категорію осіб – відкупників мит, корчом та інших статей велико-
князівського прибутку. Слушним є твердження М. Любавського, 
який вважав, що причиною було прагнення центральної влади 
збільшити надходження до великокняжої скарбниці та унезалежити 
вищеназваних осіб від можливої протидії або втручання з боку 
місцевої влади111. У свою чергу, додамо, що, очевидно, така практика 
виникла у Великому князівстві Литовському на початку XVI ст. 
разом із поширенням в державі ідей Ренесансу та Реформації. 
Вказівок на надання вказаній категорії населення судової пільги у 
більш ранній період нами не виявлено. 

8 червня 1558 р. великий князь Сигізмунд ІІ Август надіслав листа 
“до всих князей, панов, воевод, каштелянов, маршалков, старост, 
державец, кнегинь, паней, вдов, наместников, тивонов, земян, дворан, 
войтов, бурмистров, радец и всих врядников его милости господарских 
и теж князских, панских и духовних”, у якому зазначив, що “...каждый 
мытник и поборца, албо арендаръ, хто бы одно колвек яким 
пожитком скарбу нашого шафовал, водле постановеня нашого, не 
повинен ни перд ким иным, толко перед нами, господарем, або 
паном подскарбием земским, або теж, кому быхмо мы злецыли, 
                                                           
109 Акты Литовской Метрики. – Т. 1. – Вып. 1. 1385-1499. – С. 96. 
110 Там само. – С. 95. 
111 Любавский М. Областное деление и местное управление Литовско-Русского 
государства ко времени издания I Литовского Статута. Исторические очерки – С. 628. 
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становитися и отказовати...” І далі: ”...приказуем, аж бы есте всих 
справец и слуг ...поборовых и мытных, кром права горячого и иного 
злочинства, сами не судили и врядником своим судити не казали, и 
кгвалтом их до того не примушали, трудностей ни которых над 
росказанье и постановене нашо не чинечи...”112. В іншій грамоті 
великого князя читаємо: “Мы, господарь, постерегаючи того, якобы 
за тими споры и незгоды вашими, шкода в пожитках скарбу нашого 
не делалася, для тогож, естлибы есте собе от них в той справе 
мытной кривду якую мели, ... тогды приказуем вам, ажбы есте теперь 
зараз в том з ними перед нами, господарем, яко в речи поборовой, 
расправилися, а заочне никоторых пофалок им самим и справцам их 
не чинили” 113. Отже, бачимо, що також звільнялись від місцевої 
підсудності і чиновники, яких митники розсилали для збирання 
королівських мит. Таким чином, митники, корчмарі та інші відкупники 
стали іншою групою, яка отримала право виключної підсудності. 

Надання судового імунитету стосовно місцевих судів не тільки 
аристократам-магнатам, а й відкупникам великокнязівських статей 
прибутку, які звичайно були простолюдинами, а іноді навіть 
інородцями, свідчить про певний прагматизм державної влади у 
підході до цього питання. Однак, обсяг такого імунітету різнився для 
магнатсько-шляхетської верхівки і для відкупників. На відміну від 
магнатів, які отримували право “не судитись у поветех” дожиттєво, 
відкупники користувалися цією пільгою лише доки знаходилися на 
посаді. Крім того, слід зазначити, що відкупники великокнязівських 
статей прибутку були підсудні центральному суду лише у цивільних 
справах; у тяжких кримінальних справах, особливо при впійманні їх 
на “гарячому вчинку”, їх мали судити місцеві суди. Очевидно, це 
пояснюється тим, що регіональні суди могли вчинити правосуддя на 
місці негайно; при передачі ж справи до центрального суду майже 
неминучим було б зволікання, оскільки гаявся час на подорож до 
місця перебування великого князя. Отже, на нашу думку, влада 
починає усвідомлювати суспільну небезпечність тяжких кримінальних 
злочинів і намагається забезпечити оперативне судочинство у таких 
справах. 

Стосовно магнатсько-шляхетської верхівки діяли інші правила. 
У листі великого князя Олександра від 30 травня 1496 р. своєму 
наміснику князю Мартину читаємо: “...коли о котором великом деле 
                                                           
112 Грамоти XV ст. – С. 110-111. 
113 Там само. – С. 105. 
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они [шляхта] отзовутъ ся до нас, до господаря, и ты бы им того не 
заборонял, а о посполитых делехъ можешъ и сам досмотрати межи 
ними и справедливость чинити...”114. На українських землях регіональні 
суди взагалі не могли здійснювати вирок, винесений шляхті у 
справах з особливо тяжких кримінальних злочинів, без затвердження 
його великим князем. У привілеї Київській землі зазначено: “А коли 
проступитъ бояринъ, ино наместнику нашому осудивъ и за поруку 
давши до нас отложити; мы пак волни будем в той вине взяти и 
отпустити”115. У привілеї Волинській землі читаємо: “А князей и панов 
и земянъ, старосте нашому злыми словы не соромотити, у казнь и у 
вежу их не сажати; а естли бы который ся провинил въ чомъ, князь, 
або панъ, або земянинъ, ино старосте нас обослати: как мы его 
научим нашим листом, або послом нашим, што бы мел с тымъ 
вчинити, ино ему подле науки нашое то вчинити”116. На нашу думку, 
таке ставлення влади до магнатів і шляхти Волині та Київщини можна 
пояснити тим, що протягом тривалого часу (до початку XVI ст.) 
українські землі Великого князівства Литовського зберігали свою 
правову самобутність. Це було можливим, оскільки входження 
Київської та Волинської землі в XIV – першій пол. XV ст. до складу 
Литовського князівства не було остаточним і безумовним, їх статус 
коливався протягом вказаного періоду117, і лише з другої пол. XVI ст. 
можна говорити про остаточне інтегрування цих земель у державне 
життя Великого князівства Литовського; однак і тоді зберігаються 
певні специфічні риси суспільного і правового життя Волині й 
Київщини, що дозволяє нам зробити висновок про збереження 
національної правової самобутності українських земель. 

Крім кола осіб, існувало коло справ, підсудних виключно 
великому князю. За Статутом 1529 р. (Дзялинським списком), до них 
належали політичні та службові злочини, справи про визнання 
шляхетства, про позбавлення шляхетської гідності, суперечки щодо 
великокнязівських маєтків тощо (розд. І, арт. 2, 5, 6, 20), тобто 
злочини, що були небезпечними для державного життя. На нашу 
думку, підсудність вказаних справ центральному суду свідчить про 
                                                           
114 Акты Литовской Метрики. – Т. 1. – Вып. 1. 1385-1499. – С. 107. 
115 Ясинский М. Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства. – С. 6. 
116 Любавский М. Очерки истории Литовско-Русского государства до Люблинской 
унии включительно. – С. 389-390. 
117 Максимейко Н.А. Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 
1569 г. – С. 42-46. 
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усвідомлення владою їх небезпечності для держави. Великокнязівська 
Устава 1509 р. навіть встановлювала конфіскацію маєтків державних 
злочинців як особливий вид покарання. Отже, вважаємо, що можна 
говорити про початок формування публічно-правового погляду на 
злочин у Литовсько-Руській державі. Очевидно, що названі справи, 
указані в Статуті, могли виникати виключно в шляхетсько-
магнатських колах, отже, у вказаних справах до суду великого князя 
притягались лише магнати й шляхта. Отже, привілейована підсудність 
була встановлена лише для суспільної верхівки держави. 

Однак, окрім вищеназваних випадків, всі бажаючі могли звертатись 
до суду великого князя, обминаючи місцеві суди. Як вказувалось 
вище, центральний державний суд мав суттєві переваги над місцевими, 
тому до безпосереднього суду великого князя вдавались часто, і не 
тільки привілейовані верстви. Траплялись випадки звернення не тільки 
фізичних, але і юридичних осіб до центрального суду. У 1503 р. 
київські міщани скаржились великому князю на зловживання владою 
місцевим тивуном і просили “их з тивунских рук выняти”118. У 1566 р. 
міщани Володимира неодноразово порушували клопотання перед 
Сигізмундом-Августом про усунення від влади війта Максима 
Лудовича і добились свого119. 

Але привілейовані особи могли за взаємною згодою звернутися 
у кримінальній справі до суду воєводи або старости, незважаючи на 
встановлені правила підсудності. Така невизначеність, нерозмежо-
ваність компетенції центрального і місцевих державних судів, їх 
взаємозамінюваність свідчить про несформованість як публічно-
правового погляду на злочин в дореформений період, так і взагалі 
судової влади в державі. 

Довіра і любов до ради у середньовічному суспільстві вважалися 
особливою чеснотою, одним із дарів святого Духу, що мав убезпечити 
людину від гордині120; отже, за звичаєм, суд великого князя не був 
одноосібним. У судових актах періоду, що розглядається, згадуються 
численні присутні на великокнязівському суді. Досить часто це були 
представники земель, у яких мешкали сторони; також у переважній 
більшості судових актів XIV-XVI ст. згадується присутність на 

                                                           
118 Грушевский А. Города Великого княжества Литовского в XIV-XVI вв. Старина и 
борьба за старину. – С. 132. 
119 Володимирський гродський суд. Подокументні описи актових книг. – С. 23, 24, 35, 47. 
120 Старченко Н. Публічність як домінанта культурної традиції (Волинь другої пол. 
XVI століття). – С. 69. 



 50 

великокнязівському суді радних панів: “Смотрели єсмо того дела съ 
паны радами нашыми” – традиційний початок багатьох судових актів121. 
Така присутність, на нашу думку, певною мірою сприяла гласності 
судового процесу і водночас формуванню погляду на великокнязівський 
суд як на справедливий і неупереджений. Але М. Любавський вказав 
ще на одну причину зберігання традиційної присутності “сторонніх 
людей” у центральному державному суді: оскільки до видання 
Статуту 1529 року загальнодержавного права в князівстві не було, 
центральний суд судив згідно з місцевим правом землі, у якій мешкали 
сторони. Ясно, що великий князь не міг досконально знати звичаєве 
право окремих земель; таким чином, необхідною була присутність 
таких знавців. Їхньою функцією було консультувати суд про можливі 
особливості та відмінності, про правомірність тієї чи іншої санкції з 
точки зору місцевого звичаєвого права122. 

У пошуках правосуддя населення мусило здійснювати подорож 
до місця перебування князя, але не було гарантії, що зацікавлена особа 
зможе добитись розгляду своєї справи. Переобтяжений справами князь 
звичайно відмовляв населенню, посилаючись або на нестачу часу, 
або на відсутність належних радників. Окрім того, великий князь, 
який водночас був і польським королем, більшість часу знаходився у 
Польщі; населення Литовсько-Руської держави могло звертатись до 
нього тільки під час перебування його у князівстві. Тому не є 
випадковим, що населення прагнуло домогтися правосуддя на сеймах, 
коли можна було напевне застати і голову держави, і всіх радних 
панів. Однак траплялись відмови у відправленні правосуддя й на 
сеймах: великий князь відповів майже на всі прохання станів сейму 
1511 р. стосовно змін у порядку судочинства, що йому “немає діла” 
до судових справ123. Судові справи розглядались на сеймах Мінському 
1507 р., Берестейському 1515-1516 рр., Віленських 1522 р. і 1528 р. Але 
надмірна кількість справ, які чекали на розгляд, не дозволила вирішити 
їх всі. Саме тому великий князь практикував доручення розгляду 
справи наближеним особам. Ми погоджуємось з М. Ясинським, який 
вважав, що такі доручення не змінювали природу суду; він за суттю 

                                                           
121 Акты Литовско-Русского государства, изданные М. Довнар-Запольским. – Вып. 1. – 
С. 215, 220; Акты Литовской Метрики. – Т. 1. – Вып. 1. 1385-1499. – С. 23, 78; Акты 
Литовской Метрики. – Т.1. – Вып. 2. 1499-1507. – С. 29, 137. 
122 Любавский М. К вопросу об удельных князьях и местном управлении в Литовско-
Русском государстве. – С. 53. 
123 Любавский М. Литовско-Русский сейм. – С. 533.  
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своєю залишався судом великокнязівським, оскільки мав на меті лише 
розвантажити великого князя від безпосередньої участі у справах, які 
вважались державою другорядними, до того ж, діяв виключно під 
контролем голови держави. М. Ясинський скласифікував суди, які 
діяли у Великому князівстві Литовському за дорученням великого 
князя, таким чином: суд маршалка, маршалків-ський суд і комісарські 
суди (решта судів, виділених М. Ясинським, знаходяться поза часовими 
межами періоду, що розглядається)124. Ми в основному погоджуємося 
із класифікацією М. Ясинського, але вважаємо за можливе додати до 
вказаних різновидів судів суд Пани-Ради, а також уточнити й 
упорядкувати цю класифікацію, взявши за основу ступінь самостійності 
різновидів судів. 

Вважаємо, що за ступенем самостійності у вирішенні судових 
справ першим з різновидів великокнязівського був суд Пани-Ради. 
Відносно ролі та ступеня участі Пани-Ради в суді великого князя 
немає одностайності. М. Ясинський не виділяв даний орган у різновид 
великокнязівського суду, але вказував, що Рада, за дорученням великого 
князя, могла вести попереднє розслідування обставин справи і 
представити результати на розсуд князя, але остаточне рішення 
справи і винесення вироку належало останньому125. М. Владимирський-
Буданов вважав, що присутність радних панів на суді великого князя 
була обов’язковою, оскільки останній взагалі не мав права суду без 
Пани-Ради; більше того, дослідник започаткував поглядав на суд 
Ради як на окремий вид суду126. Проаналізувавши судові акти і 
документи періоду, що розглядається, ми дійшли висновку, що 
Пани-Рада як така, сама по собі, не виконувала судової функції. Хоча 
траплялись випадки відмови великого князя чинити правосуддя, 
посилаючись на відсутність належних радників, вважаємо, що 
присутність радних панів на суді була скоріше даниною традиції, 
витоки якої слід відносити до давньоруських часів. На доказ нашої 
точки зору зауважимо, що, по-перше, склад присутніх на суді радних 
панів не був постійним. 31 травня 1495 р. на суді великого князя 

                                                           
124 Ясинский М. Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве. 
Главный Литовский Трибунал. Его происхождение, организация и компетенция. – 
Вып.1. – С. 18. 
125 Там само. – С. 34. 
126 Владимирский-Буданов М.Ф. Разбор сочинения М.Н. Ясинского “Главный 
Литовский Трибунал, его происхождение, организация и компетенция. Вып. 1. – 
Происхождение Главного Литовского Трибунала”.  
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Олександра був присутнім тільки воєвода віленський, канцлер 
Миколай Радзивіл127. На суді великого князя Сигізмунда 15 червня 
1511 р. були присутніми: віленський єпископ, віленський воєвода, 
троцький воєвода, Жомойтський староста, воєводи Полоцький, 
Новогрудський та ін.128. 8 травня 1529 р. на суді великого князя 
Сигізмунда були присутніми три особи: маршалок, намісник 
Волинський пан Матвій Вотехович, писар129. 1 вересня того ж року 
на суді були присутніми: князь єпископ віленський, воєвода Віленський, 
староста більський і мозирський, воєвода Троцький, віленський 
староста, маршалок земський воєвода новогрудський та ін.130. На суді 
того ж великого князя Сигізмунда 21 вересня 1512 р. були присутніми: 
“панове рада вси”, а окрім того “тежъ в тот час при нас были панове 
рада короны полское” 131. Отже, склад і кількість присутніх на суді 
радних панів не були визначені; великий князь судив у присутності 
тих із них, хто в кожний даний момент знаходився “під рукою”, не 
виключаючи й іноземців-поляків. Таким чином, склад присутніх був 
досить випадковим, тож даний орган не міг обмежувати судову 
владу великого князя. 

По-друге, хоча більшість судових актів починається посиланням 
на присутність Пани-Ради, однак є й такі акти, де вказано: “Сам 
Александр” 132. У деяких з цих актів також згадується про присутніх 
на суді радних панів (у кінці акту)133, але з тексту документів ясно, 
що їх роль зводилася виключно до присутності; безпосередньої 
участі у розгляді справи вони не брали. Водночас, у деяких актах134 
вказівок на присутність на суді радних панів немає взагалі. 

                                                           
127 Акты Литовской Метрики. – Т. 1. – Вып. 1. 1385-1499. – С. 67. 
128 Акты Литовской Метрики. – Т. 1. – Вып. 2. 1499-1507. – С. 214. 
129 Акты Литовско-Русского государства, изданные М. Довнар-Запольским. – Вып. 1. – 
С. 227. 
130 Там само. – С. 229. 
131 Максимейко Н.А. Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 
1569 г. – Приложение. – С. 27. 
132 Акты Литовско-Русского государства, изданные М. Довнар-Запольским. – Вып. 1. – 
С. 67, 72, 83. 
133Акты Литовско-Русского государства, изданные М. Довнар-Запольским. – Вып. 1. – 
С. 75-76; Акты Литовской Метрики. – Т. 1. – Вып. 1. 1385-1499. – С. 67. 
134 Акты Литовско-Русского государства, изданные М. Довнар-Запольским. – Вып. 1. – 
С. 76-77; Акты Литовской Метрики. – Т. 1. – Вып. 1. 1385-1499. – С. 67. 
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Прямі вказівки на безпосередню участь і самостійну роль Пани-
Ради в суді великого князя зустрічаємо тільки у випадках доручення 
великим князем провести справу самостійно. “Приказаньем господаря 
нашого короля и великого князя его милость Жикгимонта, я князь 
Костентин Иванович Острожский, воевода троцкий, гетман его 
милости, староста бряславский и веницкий, смотрели есмо того 
дела”, – читаємо у вироку троцького воєводи князя Костянтина 
Острозького від 23 січня 1529 р. У винесеному вироку Костянтин 
Острозький прямо зазначив, що справу вирішував згідно з думкою 
великого князя, висловленою тим з цієї справи раніше135. В акті, 
датованому кінцем XV ст., записано, що жорославські піддані свідчили 
перед радними панами (намісником гродненським та старостою 
жомойтським), призначеними великим князем вислухати свідоцтво 
жорославців. Свої показання свідки закінчили словами: “А хто бы 
хотел о том инак поведити, нехай господаръ великий княз кажеть насъ 
с тым перед собою очевисто поставити” 136. Отже, і безпосередній 
розгляд справи радними панами відбувався лише з доручення і 
відома великого князя; причому і сторони, і судді усвідомлювали 
зверхність великого князя над таким судом. Траплялись випадки, 
коли радні пани виступали в судовому процесі лише як свідки137. В 
інших випадках їм доручалося наглядати за процедурою принесення 
присяги138. 

“Мы з панами радами помысливше, нашли есмо...” – не більше, 
ніж традиційна формула. Як бачимо з судових актів, великий князь 
радився з Пани-Радою лише при виникненні справ, для вирішення 
яких немає відповідної норми ні в звичаєвому праві, ні в законодавстві. 
Здебільшого у таких випадках передбачалось, що прийняте рішення 
відіграватиме надалі роль судового прецеденту в державі, отже, при 
вирішенні такого роду справ бажана була колегіальність (зазначимо, 
що за привілеєм 1492 р. законодавча влада великого князя обмежу-
валась Пани-Радою). У тривіальних справах, де рішення очевидне, 
великий князь вирок виносив сам139. Також одноосібним було його 
                                                           
135 Акты Литовско-Русского государства, изданные М. Довнар-Запольским. – Вып. 1. – 
С. 215. 
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рішення з найбільш серйозних справ, особливо з кримінальних: 
вбивства, наїзду на маєток, образи або звинувачення в підробці 
документів тощо140. 

Крім того, Пани-Рада не могла сама, зі своєї ініціативи, відправляти 
правосуддя; її суд відбувався лише за спеціальним дорученням глави 
держави, здебільшого одноразовим, для даного конкретного випадку. 
Радні пани чинили суд не тому, що судова влада великого князя була 
обмеженою (нагадаємо, що привілей 1492 р., який істотно обмежив 
великокнязівську владу в державі на користь Пани-Ради, не згадує про 
право суду Ради), а через переобтяженість глави держави іншими, більш 
нагальними справами. Отже, їхня участь у центральному державному 
суді зводилась в основному до ролі асистентів великого князя. 

Слід зауважити, що в 1529 р. відбулася спроба змінити ситуацію: 
були впроваджені періодичні спеціальні судові сейми Пани-Ради. До 
їхньої компетенції входило збиратись для розгляду судових справ і 
під час відсутності великого князя, причому їхнє рішення не підлягало 
апеляції, як і рішення самого великого князя; у цьому ми вбачаємо 
спробу впровадити центральну судову установу. Однак суб’єктивною 
метою такого впровадження було знизити переобтяженість великого 
князя другорядними для держави справами, якими вважались справи 
судові порівняно із справами військовими, причому пріоритет останніх 
прямо визнавався державою. У 1531 р. було встановлено, що сесії 
судових сеймів мають відбуватися двічі на рік: на Різдво та в сьому 
суботу по Великодню. Термін другої сесії було вмотивовано так: 
саме в цей час, навесні, звичайно починалися іноземні, насамперед, 
татарські, навали на Велике князівство Литовське; отже, “чымъ бы 
ваша милость мяли по люди писати и ихъ збирати, а они вси въ тотъ 
часъ будуть на сойме, тогда ваша милость им очевисто роскажете, 
абы на войну поготову были на том местце, где потреба вскажеть” 141. 

Пани-Рада не розвинулись в окрему судову установу; до часів 
прийняття Статуту 1566 р. вказані судові сейми перестали практи-
куватись. Отже, суд Пани-Ради можна вважати не самостійним видом 
суду, а різновидом великокнязівського. Однак, Пани-Рада з усіх 
різновидів великокнязівського суду найближче підійшла до потенційної 
можливості стати самостійним судовим органом. Великий Вальний 
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сейм Речі Посполитої у 1588 р. затвердив закон (конституцію), за 
яким сеймовий суд міг судити і за відсутності короля, але це сталося 
поза рамками періоду, який розглядається в даній роботі. 

Іншим різновидом великокняжого суду був маршалківський суд. 
За М. Ясинським142, великий князь міг надати маршалку повноваження 
судити на невизначений термін, отже, маршалківський суд набував 
деяких рис постійної судової установи. Він працював і під час 
перебування великого князя в Литві, і за його відсутності. Протягом 
першої пол. XVI ст. юридично були закріплені деякі положення про 
маршалківський суд. Так, Статут 1529 року визначив, що даний вид 
суду при розгляді справ має керуватись “стародавнім звичаєм”, тобто 
звичаєвим правом, і Статутом (розд. ІІІ, арт. 4). Було визначене коло 
справ і коло осіб, підсудних маршалківському суду. Його юрисдикції 
підлягали справи бояр і шляхти, які мешкали у великокнязівських 
маєтках, справи про з’явлення до місця перебування великого князя 
зі зброєю, вчинення там “кгвалту”, безпорядків (Статут 1566 р., 
розд. IV, арт. 18). Більським привілеєм 1564 р. до компетенції 
маршалківського суду було віднесено справи землевласників з 
приводу нез’явлення їх на військову службу. Вказане положення 
було закріплене сеймовою ухвалою 1567 р. За Статутом 1529 року, 
маршалківський суд мав право висилати вижів і діцьких (розд. ІІІ, 
арт. 4). Його рішення могли виноситись цілком самостійно, але не 
можна вважати таку передачу права суду остаточною і визнавати 
маршалківський суд самостійною установою: у багатьох “спірних” 
випадках маршалківський суд припиняв свою діяльність “до науки 
господарской”, тобто до консультації з главою держави. Крім того, 
невдоволена рішенням сторона могла апелювати до великого князя. 
М. Ясинський розрізняв маршалківський суд і суд маршалка. Істотна 
відмінність останнього від маршалківського суду полягала в тому, 
що суд маршалка відбувався з огляду на одноразове доручення 
великого князя розглянути конкретну справу. Таким чином, суд 
маршалка наближався за характером діяльності і за повноваженнями 
до комісарського – наступного різновиду великокнязівського суду. 

Практика доручення суду комісарам, тобто особам, посланим із 
“комісією”, із спеціальними повноваженнями, була досить поширеною. 
За М. Любавським, перші згадки про комісарський суд належать до 
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1475 р.143. Комісари діяли колегіально. До видання Статуту 1566 року 
вони розглядали здебільшого земельні і цивільні справи, але іноді – і 
кримінальні. Статут 1566 року передав земельні справи до компетенції 
земських та підкоморських судів, отже, за комісарськими судами 
лишилося чітко обмежене коло справ. За Статутом 1566 року до 
компетенції комісарських судів належали лише справи про межі між 
великокнязівськими і шляхетськими маєтками і про викуп велико-
князівських маєтків (розд. IV, арт. 58). 

Комісарський суд за характером діяльності був недостатньо 
віддиференційованим від інших різновидів судів. Він мав багато 
спільних рис із судами регіональними і третейськими. До третейських 
судів його наближує можливість для сторін обирати суддів за 
обопільною згодою, “кого бы хто усхотел“. Поширена практика 
призначення комісарами представників місцевої адміністраціїї – 
воєводи або старости – наближувала комісарський суд до регіональних 
судів. Але певна зовнішня подібність не дає підстав ототожнювати 
комісарські суди із вказаними. Комісарський суд, як різновид 
великокнязівського, відбувався виключно “з волі і ласки господарської”, 
отже, судді-воєводи, старости або інші посадові особи діяли не з 
огляду на свої функціональні обов’язки, а лише за дорученням 
центральної влади. Право сторін обрати суддів-комісарів за власним 
бажанням також надавалося великим князем, який залишав за собою 
право контролювати дії комісарів на будь-якій стадії процесу. 

Комісарський суд не був закладом постійним, або таким, що 
періодично збирається; він не мав визначеного місця перебування, 
постійного складу й визначеної компетенції. Призначався комісарський 
суд для кожної конкретної справи окремо. 

М. Ясинський стверджував, що комісари, маршалки, намісники 
виступали здебільшого як асистенти великого князя. Вони проводили 
попереднє слідство, опитували свідків, розглядали представлені 
сторонами документи144. Проаналізувавши акти Литовської Метрики, 
доходимо висновку, що, як правило, такі доручення відбувались у 
випадках цивільних справ, які стосувались землі (встановлення меж, 
присудження маєтків тощо) або спадщини (здебільшого нерухомої), 
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тобто у майнових справах145. Справи кримінальні – особисті ображення, 
вбивства або звинувачення у вбивстві, наїзди на маєток – великий 
князь судив особисто, без висилання комісарів146. 

Таким чином, різновидами великокнязівського суду були 
комісарські, маршалківські суди і суд маршалка; у період 20-60-х рр. 
XVI ст. таким різновидом був суд Пани-Ради. Доручення розгляду 
судових справ іншим особам було викликане не прагненням виокремити 
судову владу як таку, а відбувалося з тих причин, що відправлення 
суду було справою другорядною, отже його можна було доручити 
довіреним особам і обійтися без особистої присутності великого 
князя, хоча, як бачимо, важливі справи, а також справи спірні, вирі-
шувалися ним особисто. 

Однак, на нашу думку, практика відправлення суду не особисто 
великим князем, а іншими особами за його дорученням свідчить про 
наявність передумов формування в Литовсько-Руській державі 
спеціальних судових установ. З усіх різновидів великокнязівського 
суду найближче підійшла до потенційної можливості розвинутися в 
самостійну судову установу Пани-Рада. Однак, внаслідок зближення 
Великого князівства Литовського із Польщею посилюються польські 
впливи на правову систему князівства, зокрема, на розвиток судової 
системи. Природний шлях еволюції припиняється й замінюється 
штучно накинутою польською моделлю. 

З середини XV ст. до великокнязівського суду звертались також 
у разі невдоволення вироками регіональних судів. М. Ясинський 
вважав, що однією з причин звертання до центрального суду як до 
апеляційної інстанції була відсутність до 1529 р. єдиного кодексу 
законів у князівстві147. Як наслідок, суд на місцях нерідко чинився на 
особистий розсуд судді, отже, допускалися численні зловживання 
владою. Крім того, судді були перевантажені не тільки судовими, але 
й адміністративними справами, отже, ставилися до судових обов’язків 
недбало148. Населення змушене було вимагати перегляду справи в 
центральному суді. У XIV – на початку XV ст. апеляціям ходу не 
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давали, оскільки формально вироки місцевих судів вважались 
остаточними149. Однак з середини XV ст. вкорінюється інший погляд 
на регіональні суди і великокнязівський суд стає апеляційною 
інстанцією для державних регіональних судів і для деяких 
недержавних – третейських, полюбовних, а також для окреміх видів 
судів міст-магдебургій. Започаткований був процес формування 
дволанкової судової системи. (Однак зауважимо, що остаточно дер-
жавний суд оформлюється як дволанковий після проведення судової 
реформи в 1564-1566 рр., оскільки до того часу існувала практика 
переносу справи в центральний суд в обминання місцевих судів за 
наявності обопільної згоди сторін. Статут 1566 року, який закріпив 
впровадження реформи, заборонив звертатися до суду великого 
князя, доки справа не буде розглянута в місцевому суді, таким чином, за 
центральним судом закріпилася функція апеляційної інстанції, крім 
певного кола справ, підсудних виключно велико-князівському суду.) 

Скарги, що надходили від вказаних судів, великий князь розглядав 
з Пани-Радою або доручав розгляд іншій особі. Берестейський староста 
пан Юрій Іллінич розглядав “приказанием господаря короля его ми-
лости Жикгимонта” разом із панами правильність суду свого намісника 
берестейського Мишка Романовича150. Такий суд не слід вважати 
проявом діяльності регіонального суду, оскільки подібний розгляд 
справ не належав до компетенції воєвод і старост, а відбувався з 
огляду на одноразове доручення великого князя. 

Як і великий князь, судді, що чинили правосуддя за його 
дорученням, суворо дотримувалися норм писаного права, зокрема, 
Статутів. Аналіз протоколів судових справ і записів до Литовської 
Метрики за 1540-1541 рр. дозволяє стверджувати, що посилання 
суддів на Статут 1529 року мали місце більш ніж у 50 випадках, що 
становить приблизно 20 % всіх справ. Крім того, навіть якщо прямі 
посилання на кодекс відсутні, рішення майже дослівно повторюють 
артикули Статуту151. 

Таким чином, центральний державний суд був представлений 
судом великого князя і рядом установ, що діяли за його дорученням і 
від його імені. Існували потенційні передумови виникнення спеціальних 
судових установ, але вказаний потенціал не реалізувався, оскільки 
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природний хід еволюції судової системи був штучно перерваний 
впливом польського права. Із появою писаного права судді суворо 
дотримувалися букви закону, що свідчить про усвідомлення ними 
ролі правосуддя у державі. 

 
2.2.2. Регіональні суди 
Другою ланкою державного суду були регіональні суди. Вище 

ми вказували, що вони були започатковані ще за доби Київської Русі, 
отже, є одним із найтрадиційніших, споконвічних інститутів україн-
ського права. Вказаний вид суду проіснував з часів Київської Русі до 
судової реформи 60-х рр. XVI ст. Його еволюція була зумовлена 
суспільно-політичними процесами, які відбувалися в державі. 

Як відомо, у Київській Русі органами місцевого загального 
управління були призначені Київським князем намісники й тивуни, 
яким належала і судова влада. У XV ст. в Литовсько-Руській державі 
виникають централістські тенденції. Удільна система скасовується, а 
на чолі колишніх удільних князівств або особливих самостійних 
володінь стають намісники. У землях Волинській та Більській вони, за 
польським зразком, отримали назву старост; головні намісники князівств 
Віленського, Трокського, Київського, Полоцького, Вітебського, також 
за польським зразком, стали називатись воєводами; у Смоленській 
землі залишилася назва намісника. Існували певні відмінності у 
функціях воєвод, старост та намісників, але у сфері судової діяльності 
означені особи мали практично однакові права. З ліквідацією удільної 
системи воєводи, старости і намісники стали вищою адміністративно-
судовою владою в своїх землях. Таким чином, суд у Великому 
князівстві Литовському залишається залежним від адміністрації, а 
судова влада не відокремлюється від адміністративної. 

Для позначення адміністративних округів спочатку вживалось 
руське слово “волость”, пізніше польське “повіт” і зрідка – “держава”. 
Звідси традиційна назва голови місцевої адміністрації ”намісник-
державець” 152. 

Порівняно з давньоруськими часами змінився і обсяг судової 
влади намісників-державців. У Київській Русі їхній підсудності 
підлягало все населення землі, крім осіб, які підлягали церковному 
суду. У Великому князівстві Литовському до середини XV ст. їхня 
судова влада поширювалася на шляхту й міщан (щодо селян для них 
існували певні обмеження), хоча шляхту воєводи та старости мали 
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судити, “седши съ князьми и боярами”, а міщан судили за посеред-
ництвом своїх слуг – тивуна й осмника. У другій пол. XV ст. практика 
вилучення з-під регіонального присуду інтенсифікується: деякі категорії 
населення одержали пільги на підсудність виключно центральному 
державному суду, інші були передані під юрисдикцію недержавних 
судів. Однак, вказані вилучення не були абсолютними. Як уже 
зазначалося, сторони мали право за обопільною згодою перенести 
справу з великокнязівського суду до регіональних. Регіональні суди 
були апеляційною інстанцією для копних судів; до їхньої компетенції 
відносився нагляд за належним відправленням правосуддя у 
доменіальних судах. Статут 1529 року зазначає: “а естли оный [пан] 
разы два на обсылане справедливости вчинити не хотел; тогды в 
чием повете оного пана тот подданный седит, то воземши децкого от 
воеводы або от старосты, и тамже в том повете перед правом поставити 
мает; а оный маеть там права доводити перед поветовым судьею” 
(розд. VI, арт. 13). Згідно з обласними привілеями землям Київській 
та Волинській, у випадках справ між великокнязівськими і 
панськими підданими судити мають намісники разом із паном або 
його суддею. Вказане положення підкреслювалося великим князем в 
окремих випадках. При підтвердженні надання земель Онуфрієвському 
монастирю від 2 липня 1468 р. зазначалось: “а коли будет которому 
чоловеку нашому [великокнязівському, підлеглому регіональному 
суду] дело до монастырского чоловека, ино нашим наместником и 
тивуном тых людей судити з архимандритом Онуфрейским...”153. 

Приватноправовий погляд на злочин, характерний для доби 
раннього феодалізму і започаткований на українських землях ще за 
доби Київської Русі, призводив до того, що як вимагання, так і 
здійснення правосуддя було приватною справою. Однак у період, що 
розглядається, із формуванням зрілого феодалізму, зароджується погляд 
на злочин як на державну справу, злочин починає вважатися дією, 
небезпечною для всього суспільства. Отже, суд у справах, пов’язаних 
із найбільш тяжкими злочинами, що становлять загрозу для держави 
і суспільства, влада залишає в руках державних судів. Оскільки ці 
злочини підлягали виключно суду старости або воєводи, їх називали 
“старостинськими артикулами”. 

Не можемо поділити думку М. Любавського, що впровадження в 
українських землях старостинських артикулів було зумовлене 
польським впливом154. Вважаємо це результатом органічного розвитку 
вітчизняної судової системи, який був зумовлений об’єктивним 
                                                           
153 Акты Литовской Метрики. – Т.1. – Вып. 1. 1385-1499. – С. 15. 
154 Любавский М. Литовско-Русский сейм. – С. 248. 
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розвитком суспільства. Влада усвідомлювала суспільну небезпечність 
найбільш тяжких кримінальних злочинів, тому й не віддавала їх у 
руки вотчинників. Для порівняння можна згадати, що в Московській 
Русі суд у найбільш тяжких кримінальних злочинах також знаходився 
в компетенції держави, а не вотчинників. 

Польське право певною мірою вплинуло лише на обсяг справ, 
що вважались особливо тяжкими. Перелік цих злочинів до видання 
Статуту 1529 року, тобто до впровадження писаного права, дещо 
варіював в залежності від регіону. Так, на Волині це були “розбой 
приличный”, тобто, з речовими доказами, “кгвалт”, “ всильство” 
(насильство над жінкою), покалічення шляхтича й підпал155. На 
Підляшші, де значними були впливи польського права, до ста-
ростинських артикулів належали розбій, домовий наїзд, насильство 
над жінкою і підпал156. (Зазначимо, що на Підляшші магнати й 
шляхта підлягали суду старости лише застаростинськими артикулами. 
Всі інші справи пануючої верстви розглядали земські суди, створені 
за польським зразком; земельні суперечки на Підляшші вирішувались 
старостами разом із членами земського суду, тобто в таких випадках 
головна роль належала старості.) 

Статут 1529 року ліквідував цю різницю у визначенні найбільш 
тяжких кримінальних злочинів і єдиними для всієї держави ста-
ростинськими артикулами визнав наїзд на маєток, розбій і вбивство. 

У наведеній вище грамоті Сигізмунда-Августа від 8 червня 1558 р. 
вказується, що митники звільняються від обласного присуду в усіх 
справах, “кром права горячого и иного злочинства” 157, тобто ста-
ростинські артикули діяли й у відношенні до цієї категорії населення. 

Вище ми вказували, що у більшості українських земель Великого 
князівства Литовського, зокрема, на Волині та Київщині, вирок 
воєводи і старости, винесений шляхті в особливо тяжких кримінальних 
справах, мав бути затвердженим великим князем. Однак сторони за 
обопільною згодою мали право звернутись до регіонального суду і 
виконати його рішення без звертання до центрального суду, а також 
вдатися до недержавних судів – третейського або полюбовного. Реальні 
обмеження для верхівки стосувалися лише рішень про встановлення 
шляхетства, оскільки нобілітація була прерогативою глави держави. 
                                                           
155 Ясинский М. Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства. – С. 36. 
156 Любавский М. К вопросу об удельных князьях и местном управлении в Литовско-
Русском государстве. – С. 492. 
157 Грамоты великих князей литовских с 1390 по 1569 год, собранные и изданные под 
редакцией Владимира Антоновича и Константина Козловского. – С. 118. 
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Отже, чіткого розмежування компетенції центрального та 
регіональних судів не існувало. Верхівка (магнати, шляхта, вище 
духовенство) мала право вибору суду; таке право було обмежене для 
селян та міщан, у тому числі і мешканців магдебургій. Із розвитком 
феодалізму й ускладненням державного життя князівства право від-
правлення суду починає розглядатись насамперед як право одержання 
судових мит, отже, воно виступає як засіб збагачення осіб, які 
відправляють суд. Надання особі права суду розглядалось як платня 
за сумлінну службу поруч із таким традиційним наданням, як маєток. 
Отже, у справі судочинства на перший план виступає не відправлення 
правосуддя, а стягування судової платні. Певну роль відігравав вже 
згадуваний факт, що об’єктивні умови існування Литовсько-Руської 
держави диктували пріоритет зовнішньої політики над внутрішніми 
справами, з-поміж яких виділялись, насамперед, справи військові. 

Однак не слід вважати, що держава зовсім не дбала про 
відправлення правосуддя. У листі до свого служебника, датованому 
приблизно 1389 р., великий князь Вітовт писав: “Тылько тот судник 
Вязовецкій Пилипко жаловал ся нам: привернул дей еси его к 
конокормству; ино чи не боишся ты, смерде, нас, да чи не бывал ты у 
нас под посохом, што его с того дела вернешь, что он на нас суды 
чинит?”158 У дарчій грамоті Борисовцям тивунського прибутку (із 
правом суду) Вітовт зазначає: “А кто иметь черезъ сюю нашу грамоту в 
чом их обидити, того и сказним”159. Отже, у XIV-XV ст. дбання держави 
про недоторканність суду та суддів мало характер особистого 
втручання великого князя в справи намісників з метою надання їм 
допомоги. Спеціального механізму захисту суддів не існувало. 

Іншим свідоцтвом піклування влади про відправлення правосуддя 
можна вважати той факт, що суд воєвод і старост, як і суд великого 
князя, не був одноосібним. Склад присутніх на суді осіб і їхні функції 
ми розглянемо нижче; зауважимо тільки, що їхня присутність значною 
мірою сприяла демократизації судового процесу і була деякою 
гарантією запобігання зловживань з боку суддів. Право судити означало 
право стягувати судову платню. Зловживання владою виявлялося як 
у перевищенні розмірів платні, так і в порушенні меж своєї компетенції. 
Зем’яни вінницькі скаржились на те, що намісник князь Богуш 
Корецький судить їх підданих “не обсылаючи [їх самих, тобто зем’ян] 
и на подданных их справедливости у них [зем’ян] не просечы...”160. 
                                                           
158 Українськi грамоти XІV столiття. – С. 103. 
159 Там само. – С. 130. 
160 Грушевский А. Города Великого княжества Литовского в XIV-XVI вв. Старина и 
борьба за старину. – С. 84.  
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Великому князю Олександру скаржився князь Богдан Федорович, 
намісник путивльський, що намісник черкаський пан Кмита, всупереч 
загальним правилам, судить його слуг і людей, які мешкають у 
Черкасах, і бере з них судову платню161. Аналогічні скарги приносились 
великому князю на порушення регіональними судами прав присуду 
монастирів і церквов. Ігумен та старці київського Нікольського 
монастиря скаржились на старосту черкаського Дашковича, що той 
наказав монастирських людей Совинців “имати и в нятство сажати и 
за поруки давати” 162. Вінничани скаржились на старосту вінницького 
князя Федора Сангушковича, що останній надсилав своїх вижів у 
панські маєтки, якщо позивачі зверталися зі скаргою до старости на 
панських людей. Князь визнав правоту вінничан і нагадав старості, 
що в такім випадку давати вижів – право панів163. 

Центральна влада вимагала, щоб судді регіональних судів керу-
валися чиним правом. Виправдовуючись перед великим князем у 
тому, що судив більських зем’ян “не водле обычаю права”, Більський 
судя Рачко казав: “Я-мъ дей на них безъвинно ничого не брал, 
справовал-ом-ся дей там и рядил водлуг старого звычая их права” 164. 

Система кормління, успадкована Литовсько-Руською державою 
від часів Київської Русі, поглибила практику ставлення до внутрішніх 
справ як до другорядних. Практикувалося надання воєводам та 
старостам двох і більше держань, вони мали численні обов’язки при 
дворі великого князя, могли займати водночас декілька посад тощо; 
отже, мусили відволікатись від судових справ. Таким чином, виникала 
необхідність на період відсутності воєвод та старост призначати 
помічників – у документах того часу вони називаються служебниками. 
Серед служебників згадуються тивуни, осмники, намісники. Межі 
їхньої компетенції коливалися в залежності від волі місцевої 
адміністрації, якій вони цілком підпорядковувалися, – від права 
розгляду дрібних кримінальних справ до взагалі суду на час своєї 
відсутності; також їм міг доручатись суд у певному окрузі, на певних 
ярмарках тощо; однак, вони не мали права судити “шляхту и бояръ”, 
тобто магнатів і шляхту; не був визначений термін їхнього пере-
бування на посаді (вони могли бути призначеними або “до волі 

                                                           
161 Литовская Метрика (1528-1547). – 6-я книга судных дел. – С. 278. 
162 Василенко М. Матеріали до історії українського права: В 2 т. – Т. 1. – К., 1929. – С. 307. 
163 Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора 
древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском 
генерал-губернаторе. – Т. 1. – Ч. 5. Акты о городах (1462-1798). – С. 86. 
164 Литовская Матрика / Русская Историческая Библиотека. – Т. ХХ. – Вып. 1. – С. 886. 



 64 

господарської”, або “до живота свого”, або “колеєю”, тобто, по черзі, 
по роках)165. Така невизначеність статусу служебників була зумовлена 
незрілістю і недосконалістю структури адміністративного апарату 
Литовсько-Руської держави. 

У деяких випадках служебники не мали права вирішувати 
важливі справи без відома воєводи або старости. Так, Ольбрахт 
Кгаштовт наказував своєму служебнику, наміснику більському, щоб 
той відклав розгляд справи міщанина Сегеневича “до пріеханья 
своего к Бельску, хотячи им сам в том справедливость вчинити” 166. 

Із виникненням практики доручення служебникам суду над 
населенням в регіональних судах спостерігаються численні випадки 
зловживання владою не тільки з боку воєвод та старост, а й з боку 
служебників. Так, київські міщани скаржились великому князю 
Олександру, що “от тивунов киевских великии им кривды и втиски и 
драпежства деются” і просили, щоб великий князь їх “з тивунских 
рук выняли.” Великий князь ухвалив, що “тувуну не надобе судити 
их и рядити ... и никоторых пошлин не брати” 167. 

Щоб забезпечити своєчасне та справедливе відправлення право-
суддя у повітах, влада зобов’язала воєвод і старост обрати з-поміж 
місцевої шляхти “двох людей добрих і віри гідних” як наглядачів в 
регіональних судах. Статут 1529 року встановлює, що вказані шляхтичі 
мають бути присяглими і до їхніх обов’язків належить чинити суд у 
відсутності воєвод та старост разом із служебниками останніх. 
Водночас впроваджувалася посада присяжних писарів, які мали бути 
присутніми при суді, вести протокол і дбати про належне стягування 
судової платні зі сторін. (Статут 1529 р., розд. VI, арт. 4) Слід 
погодитися з думкою М. Любавського, який вважав названу практику 
прелюдією до впровадження земських судів168. 

Але вказані заходи бажаних результатів не дали: на практиці і 
воєводи, і старости, і їхні служебники нерідко чинили суд у присутності 
випадкових осіб, або навіть одноосібно, отже, зловживання владою з 
боку регіональних судів не припинилося. 

                                                           
165 Любавский М. Областное деление и местное управление Литовско-Русского 
государства ко времени издания I Литовского Статута. Исторические очерки – С. 539. 
166 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
Археографическою комиссией. – Т. 1. 1361-1598. – С. 167.  
167 Грушевский А. Города Великого княжества Литовского в XIV-XVI вв. Старина и 
борьба за старину. – С. 135.  
168 Любавский М. Литовско-Русский сейм. – С. 549. Його ж. Областное деление и 
местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания I Литовского 
Статута. Исторические очерки – С. 662. 
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Численні зловживання, а також надмірна судова платня стали 
основною темою скарг шляхти, які приносились великому князю на 
сеймах. 

Існували численні види судової платні. Здебільшого ці судові 
мита йшли або цілком на користь воєводи або старости, або ділились 
між ними та великим князем. Найважливішим із судових мит був 
пересуд, що йшов на користь суддів. Спочатку пересуд виплачувався 
або позивачем, або відповідачем, що виграв справу. Пізніше, за 
Уставою 1509 р., пересуд став сплачуватися відповідачем, який виграв 
справу (“хто правом доищеться”). Був визначений розмір пересуду, 
пізніше зафіксований Статутом 1529 року: 0,1 позовної суми. З 
призначенням намісника великий князь спеціально визначав, яка 
частина пересуду належить воєводі або старості; іноді останні, за 
рішенням великого князя, одержували весь пересуд. Іншим видом 
судової платні були вини. Вони звичайно йшли на користь великого 
князя, але іноді останній передавав певну частину вин або “малі 
вини” цілком регіональному суду. Воєводи та старости стягували 
“виметне”, або “викидщину” – суму закладу, який робили сторони 
при виникненні спору. Сторона, що програвала, позбавлялась закладу 
на користь суду. “Змирщина”, або “змирська куниця”, виплачувалась 
воєводі або старості у випадках, коли сторони, які звертались до 
суду, дійшли згоди до винесення вироку. За Більським привілеєм, 
розмір змирщини складав від 5 до 12 грошей. На користь суду також 
йшли “заруки”, або “заклади” – сума, яку сторони за обопільною згодою 
домовлялись виплатити воєводі або старості у випадку подальшого 
правопорушення з боку однієї зі сторін. Привілей Більській землі 
також згадує “помоцне” – мито з виправданого відповідача (5 грошей); а 
також межові мита (12 грошей), які сплачувались при поновленні 
земельних меж169. 

Вказані судові прибутки намісників-державців були спадщиною 
давньоруської старовини. У цьому можна переконатись, порівнявши 
їх із прибутками суддів за “Руською Правдою”. На давність походження 
вказують також назви деяких судових мит, наприклад, “змирська 
куниця”. 

Як великий князь, так і воєводи та старости у своїй судовій 
діяльності потребували допомоги інших осіб, оскільки судова 
процедура була досить складною. Таких осіб, які, за дорученням 
великого князя або намісника-державця, займали певні “вряди”, 
посади в суді та управлінні, називали врядниками. Слід зазначити, що 
мова йшла не про постійні посади, а про одноразові особисті доручення, 
що їх мали виконувати слуги великого князя або воєвод та старост за 
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дорученнями останніх. У судових актах згадуються такі врядники, як 
діцькі, вижі, дільчі, ув’язчі, єдначі тощо. Докладніше їхні функції 
розглядаються нижче. Згідно з системою кормління, судова процедура в 
державних судах передбачала стягнення судової платні зі сторін на 
користь кожного із врядників. 

Михалон Литвин так змалював стан тодішнього суду: “Бере голова 
суду, бере слуга суду, бере нотаріус, бере протонотаріус, бере виж, 
який призначає день суду, бере діцький, який викликає звинуваченого, 
бере чиновник, який викликає свідків...” Воєводи “зайняті безліччю 
справ суспільних і приватних, тому вони розглядають справи тільки 
в святкові дні... немає визначених місць для їхніх засідань. Часто 
оскаржений змушений шукати правосуддя більш як за 50 миль... 
Згадані воєводи мають своїх намісників, котрі, насичуючи своє тіло, 
сидять звичайно в суді під галас гостей, мало знайомі із законами, 
проте завжди стягують свій пересуд” 170. 

Державні регіональні суди, очолювані магнатами, мало вдо-
вольняли потребам більшості підсудного їм населення з причин їхньої 
високої вартості, участі в них некомпетентних осіб, судової тяганини. 

Протягом останньої чверті XIV – першої пол. XVI ст. провідну роль 
у державі відігравали магнати, що виявлялося і в галузі судочинства. Це 
яскраво відбивалося в організації та устрої регіональних судів. По-
перше, на посади воєвод і старост, які здійснювали відправ-лення суду 
на місцях, призначалися магнати. По-друге, самі магнати здебільшого 
одержували судовий імунітет стосовно місцевої судової влади: їх мав 
судити виключно великий князь. По-третє, магнати одержали право 
доменіального суду, тобто суду над мешканцями своїх маєтків. 

У першій пол. XVІ ст. через об’єктивні соціальні процеси, які 
тривали в Литовсько-Руській державі, провідну роль у князівстві 
починає відігравати шляхта. Вона розпочинає змагання за рівність із 
магнатами в правах, зокрема, і в галузі судочинства. На сеймах 1547, 
1551, 1554 рр. шляхта вимагає скасування судових привілеїв магнатів. 
На Віленському сеймі 1551 р. під тиском шляхти було переглянуто 
розміри пересуду і вижового171. 

Вказані досягнення були прелюдією до проведення докорінної 
реформи регіональних державних судів. 

 
2.2.3. Доменіальні суди 
Характерною рисою феодалізму є надання землевласникам-

феодалам державних прав у межах їхніх земельних володінь. Одним 
                                                           
170 Литвин Михалон. О нравах татар, литовцев и москвитян. – С. 24. 
171 Максимейко Н.А. Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 
1569 г. – С.147, 164. 
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із таких прав є право суду над населенням, яке мешкає на території 
домену. Отже, суди панів над підлеглими селянами слід вважати 
державними судами. Традиційно вважається, що на українських землях 
право суду пана над підлеглим йому населенням виникло в литовсько-
польський період внаслідок польських впливів172. Однак зауважимо, 
що ще в Київській Русі існувало право церкви судити осіб, які 
мешкали на церковних землях173, отже, вотчинний суд церкви існував 
ще в давньоруські часи. Безперечно, право панів, тобто світських 
феодалів, судити своїх селян склалося на українських землях Великого 
князівства Литовського внаслідок контактів із Польщею, однак інститут 
вотчинної юрисдикції існував майже у всіх феодальних європейських 
країнах (Росії, Франції, Іспанії тощо), отже, не може розглядатись як 
виключно польське надбання. Крім того, передумови його формування і 
механізм вкорінення в Литовсько-Руській державі, як вказав М. 
Грушевський, значною мірою відрізнялися від польської моделі: якщо у 
Польщі право суду панів над селянами означало повний пріоритет 
шляхетської верстви над селянством і абсолютну безправність останніх, 
то в Литовській Русі надання такого права магнатам і шляхті було 
пов’язане з посіданням ними землі, а не з обмеженням прав селянства174. 
З огляду на відсутність усталеної термінології, автори підручників з 
історії держави і права України суд пана над селянами називають 
“домініальним” або ”доменіальним”. Оскільки право суду панівних 
верств над селянами склалося в Литовсько-Руській державі як атрибут 
земельної власності, то вважаємо більш точною назвою для вказаного 
виду суду “доменіальний”, тобто такий, що пов’язаний із доменом, 
земельним володінням. 

На українських землях юридичне оформлення доменіального 
суду розпочалося ще в Київській Русі. Устави князів Володимира і 
Ярослава надали православній церкві право судити осіб, які мешкали 
на її землях. У литовську добу влада видає ряд юридичних актів, які 
продовжили і поглибили цей процес. Привілей Ягайла 1387 р. надав 
право доменіального суду в Литовсько-Руській державі католицькому 
духовенству. Городельський привілей 1413 р. надав право суду над 
своїми підданими світській верхівці – магнатам і шляхті, – що 

                                                           
172 Пашук А.Й. Суд i судочинство на Лiвобережнiй Україні в XVII-XVIII століттях. – 
С. 73; Любавский М. Областное деление и местное управление Литовско-Русского 
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173 Российское законодательство Х-ХХ веков. – Т. 1. – С. 148, 149, 160. 
174 Грушевський М.С. Iсторiя України-Руси: в 11 т., 12 кн. – Т. 5. – С. 53. 
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перейшли в католицьку віру. А. Пашук вважає, що це стало одним із 
чинників, який зрівняв у правах литовсько-руську шляхту з польською, 
яка вже мала таке право175. Однак реальний хід історичного розвитку, а 
саме, опір католизації з боку руської знаті в XV ст., не дозволив 
цілком впровадити в українських землях вказані положення в життя. 
Фактичне формування світського доменіального суду розпочалося 
тільки з виданням привілею 1447 р., коли право суду над селянами 
було надане всім землевласникам. 

А. Пашук зазначає, що підсудність селян панам посилила їхню 
залежність від останніх, але на той час це ще не було обмеженням 
особистих прав селян. Вказане надання носило здебільшого фінансовий 
характер: пан мав доставити звинуваченого селянина в суд, за що 
пану йшла платня, яка раніше належала діцькому: “...а виноватый, 
который вину заслужил, пану своему, а не иному, будет обязан 
заплатити” 176. Однак слід зауважити, що привілей 1447 р. прикріпив 
селян до землі, заборонивши перехід селян із приватних маєтків до 
великокнязівських і навпаки, і правосуддя над селянами вже здій-
снювалося їхніми панами. 

Надання феодалам права суду над мешканцями їхніх земель 
було значною пільгою, що посилило роль землевласників у державі. 
Відомий французький дослідник феодалізму М. Блок вказував, що 
тільки право судити дозволяло забезпечувати ефективне виконання 
підлеглими своїх обов’язків і, не дозволяючи їм виконувати вироки 
судів чужих, давало найнадійніший засіб водночас і захищати їх, і 
панувати над ними. Це право було надзвичайно прибутковим. Адже 
воно не тільки включало в себе стягування штрафів та судових 
видатків, а також забезпечувало великі доходи від конфіскацій; 
більш, аніж будь-яке інше, воно ще й сприяло тій трансформації 
звичаїв у обов’язки, з якої володарі мали стільки вигод 177. 

Право повного суду панів над селянами було підтверджене 
Судебником 1468 р., який, по суті, був виданий великим князем 
Казимиром як кодекс доменіального судочинства: “На подавание 
[підданих] предреченных княжат, рытерев, шляхтичов, боярь, местичов, 
децькых не дамы: олиж бы первей от пана, которому же тот поддан, 
который кривду вчинил, правда пожадана была...”; “А которому 
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человеку князьскому или паньскому или боярьскому до князьских и 
до паньских или до боярьских людей дело: ино хто ищеть на ком, 
ехати ему искати правом перед осподарем его” (Судебник Великого 
князя Казимира 1468 року, арт. 11). Причиною таких змін у вотчинному 
правосудді стали зміни в суспільно-державному житті Великого 
князівства Литовського: у XV ст. значно посилюється роль магнатів 
у державі, відбувається остаточна консолідація цієї верстви. Право 
доменіального суду, яке було пов’язане саме із посіданням землі, 
мало забезпечити владі господаря лояльність землевласників, водночас 
посиливши роль і могутність магнатів у державі. Із середини XV ст. 
великокнязівська влада значною мірою обмежується Пани-Радою, 
яка була представлена магнатами. Великий князь стає лише “першим 
серед рівних” (за польським зразком). Надання магнатам державного 
права – права суду над підданими – зводило великокнязівську 
вотчину до рівня приватновласницької. Більше того, великий князь 
де в чому мав навіть менше прав за своїх підданих-магнатів (на нього 
з кінця XV ст. поширювались, у державних інтересах, такі обмеження 
у розпорядженні своєю вотчиною, яких не знали магнати, наприклад, 
він не міг передавати свою вотчину в спадщину). 

Ще однією причиною впровадження доменіального суду було 
те, що розпорядження підлеглим населенням відбувалося на практиці 
внаслідок простого застосування сили з боку феодалів. За думкою 
М. Блока, легалізація доменіального суду могла увести його у 
розумні межі 178. 

Право доменіального суду, як пов’язане із посіданням землі, 
звичайно оговорювалося при наданні, передачі землі, її купівлі-
продажу тощо; оскільки право надання землі мала не тільки верховна 
влада в державі, а й самі магнати, то і право суду над селянами з 
XV ст. могло надаватись і безпосередньо ними при здійсненні актів 
передачі землі, тим більше, що, як зазначалось вище, вказане право 
розглядалось скоріше як джерело прибутку, ніж як прояв публічної 
влади. Пізніше, з інтенсифікацією закріпачення селян, право доме-
ніального суду могло надаватись, даруватись магнатами і без 
надбання права власності на маєток. Так, наприклад, жінка каштеляна 
Гнезнинського пані Феодора Требуховська надала в 1565 р. зем’янам 
Микиті і Ганні Кутровським право суду над селянами села Скліня 
(“сим моим листом ему и жоне его то упевняем и моць даю: мають 
они, вживаючи того дожывотья своего, своих людей, подданых моих 
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Склинских, тамошних судити, рядити, вины, пересуды, брати, доброго 
миловати, а злого карати, ведле каждого заслуги и вчинков“ 179). 

Якщо у XV ст. доменіальний суд відбувався лише у відношенні 
справ, які виникали між селянами одного пана, то у XVI ст. закріпилася 
засада, за якою при виникненні справ між селянами, які належали 
різним панам, суд мав відправляти пан звинуваченого селянина, навіть 
коли потерпілий належав великому князеві. 

Привілеї Волинський (1509 р.) і Київський (1507 р., підтверджений 
в 1529 р.) підтвердили право доменіального суду і сприяли його 
подальшому розвиткові. Волинський привілей проголосив, що 
судова влада пана поширюється на всяку особу, що скоїла злочин в 
межах приватного маєтку, незалежно від належності або неналежності 
даної особи до вказаного землевласника: “...а злодея приличного где 
коли имуть на чыемъ именьи, там его мають судити и там жо мает 
каран быти, подлуг давного обычая“. Однак, “вини”, як і раніше, 
йшли на користь пана-власника селянина незалежно від місця суду. 

Волинським привілеєм також встановлювалося, що при виникненні 
справи на ярмарку (нейтральній території) право суду над приватно-
власницькими людьми належить смісному суду, який має складатись 
із намісника старости (він був постійним членом такого суду) і 
представника пана (тимчасового члена, обирався звинуваченим для 
кожної конкретної справи окремо)180. Отже, у Волинській землі 
принцип підсудності за місцем скоєння злочину взяв верх над 
принципом підсудності за суспільним положенням звинуваченого і 
за місцем його постійного проживання, хоча платню одержував 
власник селянина. 

Подальші зміни в устрої і компетенції доменіальних судів 
пов’язані з інтенсифікацією процесу закріпачення селян у Литовсько-
Руській державі. 

“Устава на волоки” Сигізмунда ІІ Августа (1557 p.) проголосила, 
що в панських маєтках функцію діцького – ставити звинуваченого 
селянина перед державним судом – мав виконувати призначений 
паном управитель-наглядач – війт. Він же мусив бути присутнім під 
час процесу над селянами і “справедливости подданому допомогати”181. 
                                                           
179Ясинский М. Материалы для истории судоустройсва и судопроизводства в 
Литовско-Русском государстве. Акты о копных и панских судах. – Т. 1. – С. 84-85. 
180 Там само. – С. 36. 
181 Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора 
древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском 
генерал-губернаторе. – Т. 1. – Ч. 6. Акты об экономических и юридических 
отношениях крестьян в XVI-XVIII вв. – С. 241.  
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Державна влада контролювала відправлення правосуддя в 
доменіальних судах. Певною мірою наглядало за судом пана над 
селянами і суспільство: теоретично доменіальний суд був одно-
осібним, але звичайно пан судив в присутності громадських урядів. 
“...Тогож часу, обославши панов зацных... и при вижу вряду 
здешнего замку Луцкого, Миколаю Марковичу, ... нинешнего дня 
справедливост на того служебника своего чинил, и с права, водлуг 
судового сказаня, ... выдал есмо ему [потерпілому] того Яна, 
служебника своего, горлом, ” – читаємо в запису від 17 липня 1564 р.182. 

В іншому запису читаємо: “Вжо село право: з стороны пана Яна 
Жарчинского – брат его Жарчинский, а другий Вербовъский, а с 
стороны пана Холоневского – пан Ян Колпытовский, и пан Михно 
Ощовский [пани селян і “сторонні люди”]...” 183. 

За Статутом 1529 року воєводи і старости мали висилати 
діцьких до тих панів, які ухиляються від відправлення належного 
правосуддя над підлеглими їм селянами, і нагадувати панам про їх 
обов’язки. Після третього обсилання діцький мав діставити винного 
до місцевого державного суду (Статут 1529 року, розд. VI, арт. 18). 

Для юрисдикції доменіальних судів існували обмеження за 
колом справ. З-під їхньої підсудності були вилучені злочини за 
“старостинськими артикулами”. Однак на практиці вказане правило 
неодноразово порушувалось. В актах панських судів 1501-1569 рр., 
зібраних М. Ясинським, згадується панський суд у випадках 
пограбування, покалічення, вбивства, наїзду на маєток тощо184. 

Оскільки держава контролювала доменіальні суди, то при 
відправленні правосуддя пан мусив керуватися тими ж правними 
засадами, що й інші державні суди: спочатку звичаєвим правом, а 
пізніше – Статутами Великого князівства Литовського – “водле 
обычаю права посполитого и статуту земского”. Безумовно, траплялись 
численні випадки грубого порушення права. “...Пан Михайло 
Маркович Жоравницкий, поимавши боярина его милости княжеского 
... Свирида, безвинне, одно наполнившися воли своей, без жадного 
лица и права ... казал его обесити [повісити]”. Зем’янин Лев 
Тимофійович Звєров заявив у гродський суд, що він їздив до пана 
Богдана Лосятинського, “просячи права и справедливости на людей 
                                                           
182 Ясинский М. Материалы для истории судоустройсва и судопроизводства в 
Литовско-Русском государстве. Акты о копных и панских судах. – Т. 1. – С. 54.  
183 Там само. – С. 74. 
184 Там само. – С. 38, 56, 59, 64, 98. 
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[пана] о покрадене быдла...; то пак... пан Богдан Лосятинский, не 
складаючи року права а не вчинивши жадное справедливости, его 
самого, словы непочтивыми зсоромотивши, збил, змордовал, жал и 
тяжкост ему вчинил”. Слуги князя Костянтина Острозького наїхали 
на маєток княгині Беати Острозької, пограбували та вбили її слугу і 
згвалтували його дочку. Урядник князя Острозького не діставив 
винних до княгині і сам не з’явився на місце арешту, у маєток княгині, 
для відправлення суду над винними. Люди княгині, разом із вижем 
Луцького гродського суду, приїхали до маєтку князя Костянтина 
Острозького для запрошення урядника на розгляд справи. Впізнавши 
вбивць і гвалтівників, вони звернулись до княжого врядника Яцка 
Бутовича, але останній “вижа в себе загамовал [затримав] и через три 
дни держал”, а людей княгині Беати Острозької “до везеня [в’язниці] 
осадити дал...; ку тому праву на рок зложоный сам не был и никого 
от себе... на местце свое не присылал”. Намісник князя Сангушка 
скаржився, що при вимаганні ним суду урядник хазяїна відповідача 
“..не маючи до мене жадное причины, толко наполнившися воли 
своее, мене словы ущипливыми а барзо шкодливыми соромотил, 
отповед и пофалки на здорове мое вчинил...”. Пан Ян Кухмистрович, 
хазяїн селян-злочинців, не вчинив суд над винними, а посланця 
гродського суду Євраша Плюту “окрутне збил, змордовал, груди и 
живот ему отбил, с которого бою и окрутного мордованя тот человек 
лежит на смертной постели, а неведати, естли будет жив...”185. 

Були випадки не тільки пасивного ухилення панів від 
відправлення суду і насильства над тими, хто вимагав правосуддя, а 
й активного втручання в суди з метою завадити правосуддю. Зем’яни 
Іван і Олехно Путошинські затримали з “лицем” – вкраденими 
вівсом і травою – злодіїв-селян зем’ян Козинських. Хід подальших 
подій викладений в скарзі Путошинських в Луцький гродський суд 
від 15 червня 1566 р.: “...[ми] до пана Семена и до пана Павла 
Козинських посылали, складаючи им рок, абы они за тыми людми 
своими ку праву приехали и нам о тое их злодейство на именю 
нашом, где их поймано, справедливость вчинили... панове... Козинские... 
на тот рок за тыми поддаными своими в дом наш приехали и, не 
чинячи нам с ними справедливости, нас нафукали... и поехали проч; 
для которых... отповедей и похвалок их не естимо сами, слуги и люде 
наши безпечни здоровя и горла своего” 186. 
                                                           
185 Там само. – С. 35-36, 40, 49-51, 63-64, 56-57. 
186 Там само. – С. 121. 
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Зем’янин Ждан Койленський заявив, що він у своєму маєтку, за 
проханням потерпілого, затримав звинуваченого у злодійстві селянина 
князя Збаразького. “Сам Збаразький, не вживаючи права, хотел то мет, 
абы тот истый Мартин [звинувачений], яко в злодействе обвиненый, 
безправне [без відправлення суду] и вольне был пущон...“187. 

Однак, на нашу думку, самоуправство панів і їх служебників не 
можна відносити на рахунок повної безправності селян в період, що 
розглядається, оскільки такі випадки порушення закону зустрічаємо 
серед практично всіх верств населення і по відношенню до всіх 
верств населення. 

Процес в доменіальних судах був подібний до процесу в інших 
державних судах. За Волинським привілеєм, головщина з панських 
людей, винних у вбивстві, йшла на користь пана, від якого залежав 
убивця: “Нехай они зъ слугъ и зъ людей своихъ, хто въ головщину 
упадетъ, сами головщину, на слугахъ и на людехъ своихъ беруть; а 
старостам и наместникомъ нашимъ не надобе зъ слугъ и зъ людей 
головщины брати”. У разі ж скоєння крадіжки приватновласницьким 
селянином на території, підвласній старості, “вину” із злочинця 
одержував не староста або його чиновники, а пан, від якого залежав 
злочинець. Крадена річ йшла на користь пана-власника маєтку (“на 
чыем именьи злодея изымають”); потерпілому сплачувалась вартість 
вкраденого. “Вину” одержував власник селянина-злодія188. 

Такі ж правила діяли і в Київській землі. За Київським привілеєм, 
окрім того, у разі неспроможності злодія сплатити вартість вкраденого, 
річ поверталась власнику, а сам злодій підлягав смертній карі через 
повішання. Жінка і діти злодія відповідали за злочин чоловіка і 
батька, якщо були співучасниками і приховувачами, тобто знали про 
злочин і користувались краденим. Селянин не міг виступати як 
звинувачувач або свідок за чи проти пана: “... коли будет человек или 
холоп, или роба, на государя своего сочити (доносити), ино съ 
человеком и съ холопом и съ робою суда нетъ, а человека и холопа и 
робу государю выдати“ 189. Це положення підтверджують і Статути 
(Статут 1529 року, розд. IV, арт. 78; Статут 1588 року, розд. VI, 
арт. 78). 

Після закінчення справи пан міг заявити про це в гродський суд, 
який протоколював справу в гродські книги. У деяких випадках пан 
                                                           
187 Там само. – С. 160. 
188 Ясинский М. Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства. – С. 36. 
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