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певного демократизму суспільства. З посиленням польських впливів, 
які сприяли зростанню станової нерівності, копні суди поступово 
втрачають реальне значення і занепадають. 

 
3.2. Церковні суди 
 
Церковні суди існували на українських землях з часів Київської 

Русі. Їх було впроваджено Уставом князя Володимира Святославича 
(початок ХІ ст.) під впливом візантійського канонічного права. Устав 
зазначав: “Те все суды церкви даны суть. Князю и боярам и судьям 
их в ты суды нельзе вступатися”, “... не надобе въступатися ни детем 
моим, ни внучатом, ни всему роду моему до века, ни в люди церковные, 
ни во все суды их” (ст. 10, 6)260. Даний документ визначив коло осіб, 
що підлягали юрисдикції церковного суду у всіх справах. До них 
було віднесено осіб духовного сану (ігуменів та ігуменій, попів, 
дияконів, їх дітей, ченців і черниць, проскурників, півчих), а також 
осіб, які знаходились під патронатом церкви (паломників, “задушних 
людей” – холопів, відпущених на волю за заповітом – “за душу”, 
лікарів, осіб з фізичними вадами, а також мешканців благодійних 
закладів – “манастыреве, болнице, гостинници, странноприимнице”, 
мешканців богаділень) (ст. 16, 17). У випадках виникнення справ між 
вказаними особами з “ іншими людьми” створювався “обчій” суд – 
суд князя та єпископа. Крім підсудності за колом осіб, існувала і 
підсудність за колом справ. До справ, що судила церква, було 
віднесено злочини проти моралі (перелюбство, інцест, згвалтування, 
насильство дітей над батьками, вбивство позашлюбного немовляти 
тощо), деякі шлюбно-сімейні відносини (викрадення нареченої, 
суперечки про спадщину дітей або братів, майнові суперечки 
подружжя), злочини проти віри (єретицтво, крадіжка з церкви, 
віровідступництво, виготовлення зілля, чаклунство, знищення 
хрестів тощо). За цими справами церковній юрисдикції підлягало все 
без винятку населення Київської Русі. За свою судову діяльність 
церква одержувала платню із сторін, що змагалися. Окрім того, існував 
наказ князя Володимира своїм тивунам віддавати 1/10 частину 
прибутків від світського суду на користь церкви. Устав князя 
Ярослава про церковні суди підтвердив основні принципи їхньої 
діяльності і поширив перелік підсудних їм справ, докладно визначивши 
покарання за кожний злочин. За Уставом князя Ярослава, православна 
                                                           
260 Устав святого князя Володимира, крестившаго Русьскую землю, о церковных судех // 
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церква одержує право суду над людьми, які мешкають на її землях: 
“А что ся дееть в монастырьских людех, в церковных, в самех 
монастырех, да не вступаеться князь, ни волостель...” (Поширена 
редакція, ст. 54)261. Виморочне майно, яке залишилось після вказаних 
людей, відходило церкві. Це був своєрідний доменіальний суд, 
оскільки таке право було пов’язане із землеволодінням. Отже, обидва 
типи церковних судів – як духовні (за колом справ і за колом осіб), 
так і доменіальні – формуються ще в Київській Русі. Доказом може 
служити той факт, що право доменіального суду церкви зустрічаємо і 
на українських землях, які були загарбані в XIV ст. Молдавією. 
Грамота Петра воєводи, господаря Молдавії, від 5 квітня 1448 р. 
звільняє жителів сіл Репчичани, Радовці, Доброчинещі, Баланещі, 
Давидівці від податків і повинностей на користь господаря, оскількі 
ці села він дарував Побратському монастиреві. Між іншим в грамоті 
зазначено: “оу тых выше писанных сел за ся не оумешают соудци от 
нас ... и ни един рядця. ни глобы брати ни третину. ни от которои 
вине. ни от великеи. ни от малои. или соудити тоты люд. ни оу 
котором месте. але да соудитъ сам игумен от побрате или рядци их. а 
иного соудца да не имают” 262. У Великому князівстві Литовському 
обидва типи церковних судів еволюціонують, причому кожний – у 
своєму напрямку. Литовські князі постійно підтверджували право 
доменіального суду православної церкви і в загальних грамотах, що 
надавались православному духовенству, і в приватних жалуваних 
грамотах окремим особам. “А на церковныи люди ... децких не 
давати: перво обослати листом, штобы ку праву стал, а любо 
человека поставил...” – читаємо в Привілеї Київській землі263. Князь 
Любарт Гедимінович дарував села соборній церкві Івана Богослова в 
Луцьку і в дарчій грамоті від 8 грудня 1322 р. зазначив: “А по сем не 
надобе вступоватись ни детем моим, ни внучатом, ни всему роду 
моему до века, ни в люды церковныя, ни во вся суды их, – то все дал 
есми церкви Божой. Ктому и ... своим тывуном приказуем судов 
церковных не судити...“264. Право суду над людьми, які жили на 
церковних землях, могли надавати і приватні особи разом із пожа-
луванням церквам та монастирям земель. Князь Юрій Лінгвеневич 
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Мстиславський у 1443 р. дарував Онуфрієвському монастирю села 
Головчине та Колесниківське. У жалуваній грамоті зазначено: “... и 
тыхъ людей монастырских нашим наместником и тывуном и всим 
нашим заказником не судить, а не рядить” 265. Це пожалування було 
підтверджене в 1468 р. князем Іваном Юрієвичем Мстиславським. 
Окрім підтвердження права архімандрита чинити суд над монастир-
ськими селянами, грамота містить вилучення архімандрита з-під 
судової влади митрополита у світських справах: “А коли митрополит 
поедет мимо монастырских людей и мимо монастыря Светого 
Онуфрея, ино митрополиту того архимандрита Онуфрейского ни 
судити, а не рядить ... коли будет до него которое дело, ино нам 
самим того архимандрита судить”. Духовному суду митрополита 
залишалось тільки “што у свитку в Ярославли стоит [тобто в “Уставі 
Ярослава”]”. В інших духовних справах надавач і митрополит мали 
судити архимандрита і монастирських людей сумісним судом: 
“...будет владыце [митрополиту] которое дело до архимандрита 
духовное, ино нам же самим того архимандрита со владыкою смотрети; 
а владычным десятником и городским тых людей монастырских 
Светого Онуфрея у духовных делех не судить, ани рядить, и децких 
не посылати, и вин не имати на владыку...”266. Князь Михайло 
Іванович Мстиславський надав право в 1500 р. Пустинському 
монастирю Пречистої Божої Матері садити людей на церковні землі і 
в листі додав: “А кого коли они за себе людей прызовут и на ново за 
собою посадятъ, ино нашим наместником и тывуном и иншым нашим 
урядником не надобе у тых их людей вступать, судити, ни рядити и 
никоторых пошлин нам на тых людей не брати, ни службы им нашей 
никоторой не знати” 267. До компетенції церковних доменіальних судів 
входив розгляд цивільних і дрібних кримінальних справ, а також справ 
про невиконання феодальних повинностей. Як і світські доменіальні 
суди, церковні не розглядали справ у “старостинських артикулах”. 
Оскільки духовенство могло одержувати землі, розташовані далеко від 
місця їхнього постійного проживання, то відправляти суд у своїх 
маєтках звичайно доручали своїм намісникам і управителям. При 
відправленні суду церковні доменіальні суди керувалися світським 
правом. Власники церковних земель духовного сану відповідали за 
відправлення суду над своїми підданими і за з’явлення їх до державного 
                                                           
265 Любавский М. Областное деление и местное управление Литовско-Русского 
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государства ко времени издания I Литовского Статута. Исторические очерки. – С. 629. 
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суду у випадках, передбачених законом. Якщо священики нехтували 
своїми обов’язками карати винних підданих, потерпілі могли вимагати 
правосуддя на копному суді, а в разі відмови і копному суду – 
звертатись до гродського (замкового) суду. 5 січня 1566 р. зем’янка 
Ганна Остик скаржилась у замковий суд про вбивство і пограбування 
її слуги Доросинськими монастирськими селянами і про їх відмову 
з’явитися на копу, яка збиралася на межі маєтків – її і монастирського – 
для розслідування справи про це вбивство. Суд направив вижа, який 
склав звіт про огляд вбитого і про свою поїздку до Красносельського 
ігумена, на чиїх землях жили названі селяни, з вимогою суду над 
винними: “... чинили купу на границы... з людми сел обаполных, яко 
ж дей по тыхъ людей Доросинских колкокрот посылали, абы на 
купу, водле стародавнего звычаю, шли, а они дей жадным обычаем 
не копу быти не хотели и небыли, на чом дей еси и паметное 
зложили; то ся дей явно оказало, иж они его забили... А потом пан 
Михайло Гулялницкий, врядник Любецкий, посылал за мною вижом 
врядовым ... з листом своим до пана Богдана Шишка, игумена 
Спаского, жалуючи на подданых его Доросынских и просячи о 
справедливост; ...самого ... игумена ... в монастыри не застал, одно 
тивона его знашодчи, дал ему лист от пана Михайла Гулялницкого, 
абы пан богдан Шашко на тых подданых своих Доросинъских рок 
правду зложил и справедливост слушную вчинил” 268. 4 січня 1562 р. 
Луцький гродський суд розглядав справу за скаргою зем’янина 
Томила Ворони на Новоставських селян пріора Луцького Северина 
про крадіжку худоби і про неодноразову відмову пріора вчинити суд 
над винними. Гродський суд виніс вирок, який зобов’язував пріора 
вчинити правосуддя269. Якщо ж правосуддя не відбувалось за 
поважних причин, священик мав заявити про це в державний суд 
(земський або гродський). 9 червня 1566 р. владика Володимирський 
Феодосій заявив у замковий суд, що він не зміг вчинити в своєму 
маєтку Біскупичах суду над своїм підданим поповичем Денисом, 
якого звинувачувала княгиня Ганна Збаразька у пораненні її слуги: 
“... одно ж дей я на тот рок зложоный там [в маєтку] для того права 
быти немог, за пилными справами земскими того повету Володи-
мерского, будучи соймиком поветовым з их милостю князи и паны 
шляхтою забавен, на который дей есми соймик за листом и розсказанем 
господарским и некоторых панов тут, до Володимера, приехал...” 270. 
                                                           
268 Ясинский М. Материалы для истории судоустройсва и судопроизводства в 
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269 Там само. – С. 34-35. 
270 Там само. – С. 119. 
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За часів Київської Русі світській владі категорично заборонялося 
втручатись у церковні суди під загрозою покарання (Устав князя 
Ярослава, Поширена редакція, ст. 55). У Великому князівстві 
Литовському протягом XIV-на початку XV ст. така заборона збері-
галась. У вже згадуваній дарчій грамоті соборній церкві Івана 
Богослова в Луцьку від 8 грудня 1322 р. князь Любарт Гедимінович 
зазначив: “... мирским не просчено от закона Божыя доступоваться в 
тые [церковні] рады. Аще ли хто ... сия предания отческая и повеления 
княжения нашего преступить дерзнет, десять тисячей рублей на нас 
и на епископа да казнится и от Бога проклят будет” 271. Отже, у XIV 
cт. світська влада ще не насмілювалась втручатись у духовні суди. 
Але вже у першій пол. XV ст. бачимо численні випадки порушень 
Уставу. Одну з причин цього вбачаємо в тому, що в XV – на початку 
XVI ст. надання церкві права доменіального суду, як і для світських 
феодалів, означало її право стягувати судову платню із сторін, які 
змагаються. “Судить ему [архимандриту] и рядить тые люди самому, 
а ... тые дани и дачи и пошлины имать на них...”, – читаємо в грамоті 
князя Юрія Мстиславського (онука Ольгерда) Онуфрієвському 
монастирю від 1443 р.272. Право суду і відповідного стягування 
судової платні могло надаватись як разом із наданням землі, так і 
безпосередньо. Іншою причиною можливості втручання світської 
влади в церковні суди, на наш погляд, можна вважати певну 
секуляризацію суспільства, зростання пріоритету світської влади в 
державі над духовною. Зрівняння у статусі доменіального суду 
церкви і світських осіб проявилося і у тому, що на українських 
землях при виникненні справ між залежними людьми духовенства і 
шляхти створювалися спільні суди духовних і світських феодалів – 
так звані смісні суди (нагадаємо, що такі суди створювалися і для 
розгляду справ між людьми двох світських панів). В уставній грамоті 
київського князя Олександра (Олелька) Володимировича церкві 
святої Софії у Києві і митрополиту Київському і всія Русі Ісідору від 
5 лютого 1441 р. читаємо: “Коли лоучится соуд смеснои нашим 
людем с митропольими людми софиескыми, и наш соудья соудит с 
митрополичьим соудьєю поспол, прав ли будет, виноват ли наш 
человек, и он нашему соудьи и в правде и в вине. А в митрополиче 
человека наш соудья не вступается ни в правого, ни в виноватого. А 
так же митрополичъ судья и не вступается в нашего человека, знает 
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себе своих в правде и в вине” 273. Отже, бачимо, що у Великому 
князівстві Литовському доменіальні суди церкви стали абсолютно 
подібними до світських. У Литовсько-Руській державі формується 
суспільство світського типу. Церква не відіграє тут такої ролі, як, 
наприклад, у Московській державі. Тому еволюція духовних 
церковних судів також іде шляхом обмеження судових прав церкви. 
З-під церковної юрисдикції вилучається ряд справ і передається 
світським судам. Земський привілей великого князя Олександра від 
1492 р. проголосив, що світський суд не змішується з духовним. 
Сейм 1565 р. вирішив світські справи передати в світські суди, а 
церкві залишити тільки суди із справ релігійних. Це правило було 
закріплене в Статуті 1566 року: “Теж уставуем, иж бискупове и вси 
прелаты стану духовного и их справцы княжат панов и всее шляхты 
рыцерства, мещан и всих подданных наших яко и шляхецких не 
мають никого ку собе до духовного права о свецкие речы вызывати; 
... нижли што духовному праву належить и прислухать будеть, то в 
духовном праве справовано и сужоно быти маеть” (розд. ІІІ, арт. 26). 
Спеціальні Правила 1511 р. і 1585 р. визначили взаємовідносини між 
церковними та світськими судами. Духовні суди мали розглядати 
справи про порушення догматів християнської віри, недотримання 
церковних обрядів, справи про розірвання шлюбу, перелюбство, 
майнові суперечки подружжя, справи про спадщину та деякі інші. 
Судові акти свідчать, що населення в основному дотримувалося 
встановлених правил підсудності. Так 5 грудня 1572 р. духовний суд 
м. Володимира розглянув позов про “непристойне і нерядне” співжиття 
п. Мануйла Болобана з жінкою. Відповідач Болобан п’яний побив 
жінку і вигнав її з дому. Позивачка вимагала розлучення. Оскільки 
вона була онукою єпископа Володимирського Феодосія Лазовського, 
суд задовольнив її позов відразу274. Судові функції в церковних 
духовних судах виконували протопопи, єпископи, владики монастирів. 
Джерелами канонічного права для православної церкви у Великому 
князівстві Литовському, як і в Київській Русі, були запозичені 
візантійські кодекси – “Номоканони”, збірки рецепованих законів – 
“Кормчія Книги”, “Книги законныя”, “Мерила праведныя”, церковні 
Устави князів Володимира і Ярослава. Але все частіше духовні суди 
вирішують справи, керуючись джерелами світського права, особливо 
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тими з них, які регулюють стосунки між церквою і державою275. 
14 лютого у Луцьку гродську книгу було внесено запис про справу 
Яна Сокура. За перелюбство духовний суд м. Луцька, згідно з кано-
нічним правом, виніс Сокуру смертний вирок, але чоловік звабленої 
ним жінки пробачив винного276. Духовний суд не опротестував 
пробачення. Канонічне право не передбачало судового представництва, 
однак під впливом світського права духовні суди визнавали 
представників сторін. Так 30 серпня 1568 р. до Володимирського 
духовного суду звернувся князь Микола Збаразький. Він заявив, що є 
представником своєї дочки Марії, яка не з’явилася особисто “с 
причин слушных за тыми листами военными под час военной 
небезпечности от поганства татар”. Батько вимагав від суду розірвання 
шлюбу Марії. Єпископ Володимирський Феодосій задовольнив 
позов князя Збаразького277. Загальна постанова 1499 р. спеціально 
підкреслила, що влада митрополита та єпископа судити духовних 
осіб не повинна зустрічати протидії ні з боку велико-князівських 
чиновників, ні з боку католицького духовенства, світських панів і 
органів місцевого самоврядування. Але нерідко траплялись випадки 
суду панів над сільськими священиками, які мешкали на панських 
землях. У 1544 р. митрополит Макарій скаржився великому князеві, 
що княгиня Слуцька наказує своїм служебникам втручатись у 
духовні справи, судити священиків, ув’язнювати їх і навіть 
розлучати чоловіків із жінками. Митрополит повідомляв великому 
князю, що заборонив правити службу Божу слуцькому архімандриту 
Никандру за те, що той двічі не з’являвся до суду; але ж Никандр 
навіть не схотів читати грамоти митрополита, а служку, який приніс 
її, власноруч побив. Архімандрит насмілився вчинити таке, оскільки 
його покровителькою була пані княгиня Слуцька278. Отже, у 
Литовсько-Руській державі судова влада церкви не розглядалась як 
непорушна і недоторканна. Однією із причин було те, що православна 
церква не перебувала у зоні інтересів, а отже уваги держави. 
Апеляційною інстанцією для духовних церковних судів був суд 
митрополита, також можна було подавати скарги на незаконне 
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рішення до суду вищої за саном особи. Однак траплялося, що такі 
звернення були мало ефективними, тому часто зверталися до суду 
великого князя. 9 грудня 1583 р. владика Берестейській єпископ 
Феодосій отримав від короля листи у справі про незаконне розірвання 
шлюбу, яке здійснили підвідомчі йому попи Берестецький і 
Кам’янецький. Позивач Кіндрат звертався до Феодосія зі скаргою на 
те, що попи його розлучили із жінкою за її заявою безпідставно, не 
повідомивши йому. Феодосій призначив “рок за чотири недели”, 
однак попи не з’явилися і Феодосій, вирішивши “заочне не судити”, 
звелів Кіндрату подавати позов удруге. Тоді Кіндрат поскаржився на 
єпископа у гродський суд. Володимирський війт особисто відвідав 
Феодосія і підтримав позов Кіндрата. Єпископ скасував декрет попів, 
“за никчемных их узнавши”, але самих попів не покарав, тільки 
поговорив із ними, не присудив Кіндрату відшкодування збитків. 
Невдоволений рішенням Кіндрат апелював до королівського суду279. 

Загальна криза православної церкви на українських землях 
другої половини XVI ст. сприяла тому, що функції та компетенція 
духовних і світських судів, порядок розгляду справ у порядку апеляції 
нерідко істотно порушувався. Сприймання норм канонічного права 
було позбавлене піїтету навіть з боку суспільної верхівки (водночас 
сторони і судді посилаються на норми світського права як на без-
заперечні). Показовим прикладом може бути справа між княжною 
Ганною Загоровською і Катериною Чорторийською. У 1583 р. до духов-
ного суду м. Володимира надійшов позов дочки Василя Загоровського 
Ганни на княжну Катерину Чорторийську, яка “присвоїла” собі титул 
і права жінки Загоровського. Під час розгляду справи з’ясувалося, 
що Василь Загоровський розлучився із своєю першою жінкою 
Марушею Збаразькою, матір’ю Ганни, перед приятельським судом 
(третейським), причому сторони отримали від третейських суддів 
“розлучні листи”. Князь Загоровський одружився вдруге, взявши за 
жінку Катерину Чорторийську. Після смерті князя його дочка від 
першого шлюбу Ганна, прагнучи отримати чималу батькову спадщину, 
порушила справу проти мачухи, заявивши, що другий шлюб був 
недійсним, оскільки розлучення за рішенням третейського суду не є 
законним. Владика визнав документ про розлучення “неслушним” і 
“яко неслушный и неправый, скасовал и внивеч обернул”. Відповідачка 
Катерина Чорторийська, “розумеючи то собе быти з уближеньем 
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права свого”, стала вимагати перенсти справу на суд митрополита, 
після чого, “на року ставши и в право вступивши, не слухаючи до 
конца розсудку нашого, проч отошла”. Тут духовний суд послався на 
арт. 2 розд. IV Статуту 1566 року, однак справу згідно із нормою 
Статуту не вирішив і передав її на розгляд короля. За дорученням 
короля справу мав розглянути митрополит Онисіфор, який, ознайомив-
шись “з крилошани своїми” і з матеріалами справи, заявив, що вона 
йому не підсудна, а на підставі апостольських правил і церковних 
канонів підлягає суду єпархіального архієрея Феодосія Лазовського. 
Тоді король повторно доручив єпископу Феодосію розгляд справи, 
призначивши йому в асистенти Холмського єпископа Леонтія Зеновича-
Полчицького. Згідно із канонічним правом, рішення мало бути 
винесеним на користь Ганни, однак єпископ Феодосій, “осветчившись 
Богу и всем людем”, що судить по совісті, оголосив, що визнає 
Катерину Чорторийську за законну жінку, а її дітей – за законних 
спадкомців. Княжна Ганна заявила, що рішення є “неслушним, писму 
Божому, праву посполитому и розумови противным” і повторно 
апелювала до короля “яко до суду вышшого”. Єпископ Холмський 
її підтримав. Очевидно, не дочекавшись відповіді короля, Ганна 
Загоровська подала на Катерину Чорторийську позов, підписаний 
католицьким єпископом Львова і православними єпископами, до 
Володимирського гродського суду. За скаргою Ганни єпископу 
Феодосію вручили позов про незаконне вирішення справи від 
Київського митрополита Онисіфора280. 

У судових актах періоду, що розглядається, знаходимо вказівки 
на випадки доручення великим князем вирішити спір між духовними 
особами світським судом. У 1516 р. воєвода Київський Андрій 
Немирович розглядав спір між ігуменом і “старцями” Пустинського 
Нікольського монастиря й Софійським намісником митрополита. 
Розгляд справи відбувався у присутності світських осіб281. Апеляційною 
інстанцією для доменіальних церковних судів були суди воєвод і 
старост, а пізніше – гродські суди. 12 квітня 1561 р. Хорлупський 
врядник Луцького владики Марка Жоравницького приніс скаргу до 
Луцького гродського суду з приводу побиття його слуг врядником 
Жидичинського архимандрита Іони. Причиною звернення до гродського 
суду стала відмова архімандрита Іони вчинити суд над винним 282. 
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