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ІСТОРІЯ литовсько - УКРлrнсьиого ПРАВА. 

Після: занеnаду в nоловині ХІУ 

ст. в склад Польщі ввійшла лиmе невелика ~асти:на українських земель; 

більша частина приnала литовському князівству. Тут українські прав

ні норми знайшли собі добрий r~унт для: дальшого розвитку і мали ве

ликий вnлив на nраво литовської дер~ави, так що цю добу звемо ми 

добою .литовсько-українського права,а коротше - литQвсько-руськоrо 

права. 

Після: уnадку ки:Lвського дер.'}Т(.авного Союзу українські землі 

вже з половини ХШ ст. опинилися лід влnцою татар, - але не всі од

наково: східні землі, як Чернігівщина, Переяславщина, Київщина і По

низзя ( Поділля: ) опинилисЯ під безпосередньою вверхністю татар;за
хіцньо-українські землі : Галичина, Волинь, частина Поділля:, Туро

во-Пінщина та У.олмщина об"єдналис.І! в Західньо-українську дер):Т{аву, 

яка зберегла повну самостійність. Зверхність же татар була там бі

льттr€ формальна. 

Після: смерти останнього галицько-волинського князя Юрія П 

~очинається: боротьба за сnадщину. В nершу чергу nраво на спадщину 

лідносить литовський зукраїнщений князь Любарт Гедиминович,nосвоя

чений з родиною Романовичів. Sa ним цього ж домагаються угри,nок
ликаючис я на свої nрава, набуті ще в ХЕІ ст. , далі - nоляки; ці вже 

без будь-яко~ підстави. Боро~ьба, що розго~ілася:,довела до компро

міоового nолагод.жеЕrн.fІ сnрави. Волинь остаточно лишилася nри Любар

тові, Гадичина і Холмщина від 1337 р. на стало опинилася під Поль
щею. До цього часу спершу з доРучення всіх п~етен~ентів рядив тут 

місцевий боярин Дмитро Детько, як староста руської землі ( до 

IS49 р~). Потім пере#має Галичину польський князь Казимир, але умо

ва з 1351 р. застерігає Угорщині nрава до цієї землі,бо після смер

ти Казимира, що не мав дітей, Галичина мала nерейти на Людвіка У

горського, а коли б були в нього діти, Людвік міг викупити Галичи

ну за означену суму. Але тому, що згадана умова сп~авді набрала си- ~ 

~и після скорої смерти, Галичина nереходить в руки Людвіка, який 

передає її на якийсь час, як васальну зе~лю, Воло~иславові Оnольсь

кому ( 1372-1379 р.р.). По смерті Людвіка ( 1382 ) право до цієї 
~ землі н~буває Ядвиrа, дочка Людвіка. Ядвига, ставши nольською коро-



левою та одруживтися з Великим Литовськ~м кж:язем Ягайл.ом, ~ nрилучи 

ла Галичину на стало до польської корони ( І387 ), до якої ~же ра

ніше прилучено холмську і бельську землю. Землі,що опинилися nід 

Польщею, підпали nід сильний вплив nольського права; про збережен

ня своєї nравової культури на довший час тут не можна було й дума-. . . 

ти. Це могло статися ли~е на якийсь короткий перехоловий час. Такий 

nеnеходови~ час на · цих наших · західньо-українських землях сnравді 

маємо- це є т.зв. тут n ~-Р . і о д р ус ь ко г о n р ' а в а. 

Відносно nублічного nрава тривав він до І434 р.~ коли в Гали~ині 
. . 

заведено адмініст-рацію і суди · · nі.лко:м на nоль о ький лад; nриватне nра-

во діяло тут щонаЧ:менше відносно українст,кого населеrrня: nрот.ягом 

всього ХУ та до nерших років ХУІ ст. ( І506). 
sате інші українські землі оnиt-шлис.я в границях великого 

лито:вського князівства. Найпершою nотї?апила туди Берестейщина - ще 

за існування західньо-української держави перmа половина ХІУ · в.), 

в другій nоловині ХІУ в., як згадано вже, -Волинь і Турово-Пінщи

на та по черзі всі білоруські та українські землі. По,азка татар 

над Синіми Водами IS62 р. була початком прилучення майже всіх укра

ї-ноьких земель до вели:кого князів.ства - Київщини ,Пониззя,Сіверщини 

та стеnів аж по Чорне море. Деякі зеJІ.іfЛі було приєднано силою - nід

боєм, біль~ість же прилучилис.я добровільно, вибираючи ліпше литов

ську зверхність, аніж -тата-рську. 

Але ві.чношенн.я між рівнем розвитку української nр·авово~ 

ку~ьтури і правовим життям в Литві і Польщі, ле, як сказано, оnини

лис.я наші землі, було неоДнакове. Ча землях, що ввійшли в склад Поль

щі, де nравове ж~ття було доволі розвинене, введення чужого прльсь

кого права поступало скоріше, коли візьмемо до уваги і те,що прилу

чені українські землі були значно менші від земель завойовника.3ате 

інакше було з правовим життям тих земель, що ввійшли в ск.лад велико

го князівства. в склад литовської держави ввійшли найкультурніші на

ші землі, з виробле·н·Ими П'9авними формами, а передовсім ті землі,де 

зродилося українське звичаєве .право, 11 Руська Правда", княжі уста-

ви і _ де найскоріше прийнялося віЗантійське право. Литовська 'держава, 

діставши в свій склад ~аку теі,>ито-рію, :мусила хо~не-хоч рахуватися з 
' 

місцевим правом і шанувати місцеві nравні порядки. Вnлив прилучено-

го півдня nереноситься на nівніч та надає nевного за~а~бування nра

вовому життю всієї держави. Характерними пр~кметами державного nра

ва ко~інної Литви було : І) тут nанувало всевладне право отчинности _ .. 
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( кожне кня:зівс'l'во вважалося приватною власністю князя:); 2) абсо

лютна влада кня:~н, що виросла скоро після розкладу родової орга

чізації- Причиною литовського аnсолютизму було те,що вже в Xill ст. 
на північних і західніх кордонах Литви осіли орде~и-Хр естоносців, 

які вогнем і мечем старалися mири~и християнство. Це створИЛо в Лит
ві постійний стан облоги, край жив під вічною загрозою війни, влада 

князя стала абсолюткою. Родова організація nереходить прямо в війсь

кову. В лі топио ах ордену з ХШ ст. час то· знаходимо місця про великі 

литовські війська:, військові залоги і т.д. Військову службу відбу

вали всі - існувало обов"язкове загальне ополчення:,а що Хрестоносці 

воювали кіннотою, то й Литва мусила nодбати про виставлення ве~икої 
' - . 

сили кінного війська. ·розуміється, що лише бояри та великі громади 

мали змогу виставити кінні загони. З а вдяки наявності великої поту

ги кінноти, бояри не раз підбивали собі великі n~остори. Sвідси бе

реться - й почат6к сили литовського маrнатств~. Бояри ~іставали від 

князя землі, Що звалися "слуJц:ба 1'. Такий спосіб з~:млеволодіння подіб

ни~ до· захі цнього февдального устрою, але до усталенин февдального 

..,_, ус трою . Ту.т не діЙ~ЛО • аПЯМ~8*lННЯ: має 'І' КаМИ ПОТЯГЛО за собою ЛИШе за
ЛеЖНіСТЬ смердів від панів,що сталося трохи раніше, ніж на україн

ських землях. Тих чинників: І) права отчинности в публічнім праві, 

2) змілітаризування державного устрою, З) nомісиого землеволодін

ня або 11 елужб " і 4) вчасної залежности селлн - смердів від па

нів українське nраво ще не знало, а зуст~івтись з литовським - з об

сягу nублічного nрава - дало ·дещо нове - · компроміс ·ове. зате україн

ські землі вносили з собою ідею землі - держави з містом (rородом) 

на чолі, злученої з іншю.ни землями лише в дуже вільний державний 

союз ( київська держава ). 
Ці два основні елементи: засади українського і литовського 

Права СХОДЯТЬСЯ разом і даЮТЬ зас~арблеНН.Я. ВСЬОМУ УК'9аЇНСЬКО-ЛИТОВСЬ

КОМУ державном·у nраву. Литовська дер.rщва перетворюється в свого ро

ду Іf-едерацію, де складовими частинами є, з одного боку, землі укра

їнські і деякі білоруські, а , з другого боку, землі самої власти

вої Литви, цебто литовські і останок біло~уських - отчини литовсь-. 
ких князів. То й зв"язок між nоодинокими землями був уже дале:ко тіс-

ніший, ніж у київсько-дер.}!{авному союзі. Князь у Вільні- це вже не 

старший князь " в отца місто ", але ніби начальникулільних князів, 

··- які мусили його слухати; їх зале,!(ність мала не мо-оальну, а юридичну 

основу. Порівнявши ці дві системи союзного зв"яз:ку - стару київську 
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державу і нову литовсько-руську, київську дер .1'<аву можна приблизно 

окресл·ити німецьким nравни-м поняттям 11 союз держав '', а литовсь

ку - " союзА:а -.тержава". Дивлячися на історію українського лержав

лого права в другій добі, тобто на історію литовсько-руського пра-

ва:, rtо:мічаємо три основні nри:кt~ети І) пошана до украї_ нс;ького 

старсвинного права, а ) ~едеративний устрій всієї держави, В)ре

цеnція польського права від поча·тку ХУ віку повільна, q :еід І569 р., 

цебто від Люблинської · Унії· , nрямо до~інуюча. До І) Правна старо-

вина· стала в цm добу н а ч а л ь н о ю і вихідною нормою для 

литовсько-руського nрава. Пошана до укnаїt-rської nравової старовини 

виявлялася в :заdаді,що її дуже часто наводили: 11 ми старовини не ру-

хаємо, а новин не вводимо 11 
• Від Ви товта ( кінець ХtУв. до ХУІ в.) 

ця засада мала велику силу. Старовина була правною конституцією,що 

охороняла на~елення від самоволі аДміністраційних урядо~ців, нака

зуючи тии дотримуватися ст арого :звичаєвого права. Всяка новина в 

понятті сучасного права - це свого роду ~адужиття, а наві~ь без

nравство. А що тою новиною було передовсім польське nраво, з .~ого 

ясним стає як утруднена була йоrо рецепція ( засвоєння ) ~ добу 

· перед Любли:нс.Бкою Унією. Але не слід думати,що ця :за~ада була абсо

лютною. Вона доnускала введення і нових правних постанов, але лише 

в порозумінні з заі'нтересованими сторонами. Нове входила лише шля-

хом обоnільної згоди. До 2). Федеративний характер всієї зем-

лі проЯвляється у федерації земель дрібних українських уділів,слу

~ебних князиків, екзем~т, пансько-маrнатських ключів, церкви, станів 

та міст з маrдебурзьк~м правом. До 3) Під кінець ХІУ ст.настуnи 

ла унія · великог6 кня~івства з ко~оною. Назовні здавалося,що nольсь

ке право перемагає ( литовські :маrнати приймають mляхетсь кі герби 
й звичаї ) над українським 9 але це було лиmе прийняття звичаю куль

.ту~nо-побутового характеру. В правовому житті стара українська куль 

тура успішно боролася майже протягом двох століть з польськоюJ а 

рецепція відбувалася -поволі та непомітно. Лише Люблинська Унія nри

спішила р ецепцію потrьського nрава в nомітній мірі. 

Після цих вступних істо~ичних заміток переFдемо до огляду 

самого мате~іялу наших · лекцій - в nершу черFу до огляду д~ерел ук

,аїнс~кого права за другої доби, а nотім перейдемо до огляду істо

рії державного права - і то сnершу в Галичині за переходової доби, 

в т .. зв. 11 добу руського прав ·а ", nісля чого - у великім князівстві. 
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ІСТОРІЯ Д~РЕЛ УRРАЇНСЬRОГО , ПРАВА В n ДОБІ, 
~.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.~.-.~ ... ~.~ 

Sагальна характеристика. 

· у пертій добі голоDним джерелом nрава бу~ ю~идичннй зnи

чай. Законодатна лілльність кнлзл і ~іча має лише дqnоміжн~ зиачец

нл, її мета - лиmе пояснити звичаєве nраво. отже, G виключно додат

ковим джерелом nрава. Щоnравда, в цей час іс;rують Rнлжі закони, -
це княжі ус та.ви - уроки, але їх характер є лише випадковий"ур}{вко

вий, а загальніший збірник - " Руська llpa:eдa't є nр-иватною працею.Б 

цьому відношенні не сталося відразу зміни і в ча~ литовсько-руської 

дерЕави, бо в nочатках все ще .являється ~севладним звичаєве npa~o. 

Великокняжі грюлоти вводять один за о.Іrдим винят:ки з загальних nра

вил, чим nід-ривають силу звичаєвого nра.ва.~ а на о,анові тих грамот 

готовлять нові nравні засади. Першою офіційною спр~бою скодифіку• 

ватй зобЬв"язуюче лра:во є судебни,к в-еликого князя; - Казимира. Та він 
1 

взяв до уваги лише одну сторону nравового жкттл, а саме - карне 

nраво відносно nорушення маєткових nрав; зате першою повн-ою коди

фікацією закону був Литовський Статут, який у йстуnній грамоті за-

;; nовідає вже усунення звичаєвого П')ава на щ;угий пляп. Хоч Литовсь

кий Статут в засаді обороняє лише nрава шляхти~ про~е багато йоrо 

nравних nостанов відносилося і до всієї ширшої суслільности; ане 

міщанство врегульову-вало свої відносини міським щ>авом. 

~ 

sвичаєве nраво в першій половині П доби ~ щ& всев~адне. 

Воно збе1;)еглося на нашйх землях з часів уtраїнс:ької держави , бо та
тари не вмішувалисл в правове життя народу. Про це еDідчИТJ> також 

і та обставина, що nраво .tt Руської Правди ., все ще має силу, а з 

ХІУ ст. до нас дійшла навіть т.зв. "- се_редня ре~акція " Руськ"ї 
Правди ", лкої вж:и:вано передовсім у це-рRовних судах. Тому, що бага

то старих інститутів nравних вже частково забулися, ?Ладжено -для 

вжитку церковних судів якраз ЦЮ скорочену 11 "Руську Пnавду 11 • Але то-

--- ді, коли ноnми звичаєвого державного nрава з nриходом : литовсько:( 

влади все таки nідлягали змінам, норми n1;)иватноrо,nроцесо~ого і :кар-
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ного nрава затрималися майже без J=Іія:ких змін. Вони бдrли обов 11язко

вими не nротязі ~Х,ІУ і y~c;- ~~т~crr.,·:i .~ ввійшли . до JІитовсько~о Статуту. 

Державне nр.аво · , · Як с каЗа!й>, · ю:~· · -r-.ю-r:Jio законе ер·вуватися, з ці єї ді

лянки nрава найдовше затрималися: ті nостанови,що нормували устрій 

найнижчих адміністраці.:йн:Их о·д-инr-tlr,ь · волости . - ширшої громади, дав

ньої верви. І нова влада сnравді n~кстосовувалася до звичаєвого nра

ва. · Переглядаючи грамот:rr і судо.~і акти, зус .т-річаємосл з й: ого засто

совуванням у nрактиці •. Державні ад~dн;іqтрадійні урядовці і суди ве

ликого· князівства все покликуют.ьсл на с.таровину і ,звичай, і в той 

спосіб сама великекняжа влада надає санкцію і обо~."я.зковіс ть юридич 

ному звичаєві. " Нєхай то буде потому, як зда:вяа .бУ,ва.ло, бо ми ста

рини не рухаємо,а новин не вводимо 11 • Ця засада -це основа nравничої 

мудрости ~в n · добі нашого nрава. 

; ~ Великокняжі уставні гпамсти і n~ивілеї ще наnередодні офі
ційного сnисання ~аконі:в є найважливішими nам"ятками законодавства, 

а містять вони ніЩо інт е, як лиrnе но~ми звичаєвого права,бо законо

датна влада тим шляхом старається надати їм санкцію закону. Цим сnо

собом nіЦхоцимо до другого щrrерела nрава цієї цоби - до законів. 

Матеріпл д.:ІКерельниtt до історії nрава цієї доби дуже бага

тий. д~ нас дійшли цілі книги практично!"о виконування судівництва, 

найріжнородніmі гv амоти, нарешті збірники законів. Всі ті nам 11 я:тки 

до історії україноького nрава в П добі л о д і л и м о : 

А. За зністом розріJІtняємо такі групи nам"яткові: 

І) :ліжнародні дог о вор ні гра мо ти. 
,, ' 

2) Привіле';':fні г'І)аноти ріжного змісту. 

S) Земські у с т а в и. 

4) О~іційні збірники права. 

Б. За формою, цебто відnовідно до зб:і,рн]::!ків,розріжняємо 

пам"ятки з а ксінодавс-тва залежно - від того, де вони переховувалися.Всл

кі правні акти ' з цьоrо · часу зберігал:исл або І) в актах Литовсько~·~ 
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Метрики і відносно українських земедь у т.ав. Волинські* Wетриці. 

2) В актах сере~віх і обласних судів великого кnя:зівст~а. 
З) В актах судів галицької ~емлі ( акти rродсьхі й 

земські ) • 
4) В n-риватно переховуваних збіІ>ни:ках акm1в. 

Зовнішня: сторона всіх nам"я:ток законодавства - їх мова. 
-~-~-------------~--------~----~-------------------~---~ 

Урядовою мовою всіх судів та урядів вел.кня:зівства була 

руська мова, суміш це-рковно-с.лав"янс:ької мови з українською й біло

"l)уською. Нею писані не лише всі вєжливіmі пам"нтЕи достатутової до

би, але й всі три редакції Литовського Статуту, який лите пізніше 

nе-рекладено на nо.льську меву. 

Ви:tіня:ток становили лише деякі акти, пи~ані латинською мо

вою* а передqвсім акт~, що стосувалися до католицькQї nе~квк,акти 

для закордону, для папи, уго~сьRого коро~я і т.д. Всі вони були пи

сані латинськоЮ І-ювою. Лист_ування: з :ьrімецьким орденом велося німець

кою мовою. 

І) ~1іяшародні договори. 

Між nершими д!Ам'tлтками nисаного nрава. треба згадати міжна

родні договори. Це законодатні nам"я:тки, що :мають мету - уqормуваtи 

n-равні відносини між ве.J-!и:ким князіватвом і сусідніми - Л:руськи:м і 

Лівонським О~деном, дальше - відносини з ресnубліками Псковською і 
. . 

Новгоро.цсь.кою, -r-.юсковськими вел. князя:ми, і,нарешті, відносини з 

nольською державою. 

Мію-Іаро.цні доГОІ\ОРИ -r-.~ожуть бути або гос пода:9чого, або nо

літичного ха-оактеру. Політичні договори мали мету - знову кав"я:зати 

ПОJІітичні взаємини, nорушені nоnере.цчьою війною, або наnеред забеЗ'

nечитися: nеред наслідками збройного конфлікту - звідси їх nоділ аа 

мирні .цоговор1:1: і союзні. Вони не мають великого знаЧення для: іс>rо

рії nрава, бо в них звичайно немає детальних nравнИх постанов.Можйа 

- з них ознЕчити лиmе комnетенцію контраrечтів,що складають доrоБори • 

• 
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Більше значення мають міжнародні договори суспільноrо,тор-

говельного і госnодарчоГо ха~актсру. Вони часто містять постанови 

про в~дачу невільників,-втікачів, приймання . чу.~'<ИХ гроtладян на служ

бу, nрава ч.ужих rро·мадян - куnц;і.в і т.д. і тому для істо'J:)ика права 

wають вони ~же біль~е значення, ніж поперелні. -

О.дюпіf з таких договорів З ХІУ ст. є договір кн .Ви товта з 

вел. князем Боnисом Олександровичем Тверськи:м. 

Хто мав nраво заключати міжнародні договори ? 
До остЕ~нчіх десятиріч ХІУ ст. навіть удільні князі мали 

nраво заключат~f і nолітичні договори відносно своєї землі, але nід 

умовою, що вони не будуть звернені nроти інтересів всієї держави. 

Звичайно, однак, обов"я:зувала засада, що nолітичні договори має пра

во складати .Л"'rime вел. князь в порозунінні з родинною радою князі~ 

r'едиминовичів. Від перших десятиріч хУ · ст. замість родинної ради :кня 

зів приходить великокняJ..'(а рада, складена з панів, стаючи при кінці 

·ХУ ст. рівнорядним · з в~л.кня:зем чинником влади. Пре~імінарні nepero-
. -

вори звичаqно веде віД імені вел.князя і ради делеіація, але без 

nрава підписання договору. СанІщі'я договору· належить вИключно до ве

· ~икого князя, що теж звичайно діється за nорозумінням з радою. 

Зате господарчі договори в УІУ і навіть в ХУ ст. нормаль

но ~~али право заклТІ)чати й удільні князі, розумієтьс.я,що з обов"язуто

чою силою т~х доrрворів лише дія.свЬ~і· земель. Яс~о, що такі догово
ри не повинні були nротид~яти :зnгально-об "" в'1 язуючим законам і уста

новам земським. На те, що удільні князі мали таке nраво, _ вказував би 

хоч би вже -:згада:н:Ий договір кн.Витовта · з вел.князем Борисом,хоч Ви

~овт тоді не був велиЕим · князем. Те саме підтверджувала б і історія 

доtоворів Полоцька з Ригою. Та в ХУ ст. великі князі намагаються об

межити і це право удільних кнЯзів складати господарчі договори.Sак

лючені вже договори вони залитають у силі, але забороняється заклю

чати їх да маР'бутнє. Ок9емої згадки заслу:rовують договори з Польщею, 

ряд яких зачинає · l{ревська. , а кінчить люблинська унії. В той час 

ці:' договори · -ма_rоть ха"9актер міжнародніх у~юв, а не внутріmніх консти

туційних зRконі в-с татутів. Найважливіший з них договір лтоблинської 

унії, що ·Внорvував ·злуку JІ1'i:Jr( обома державами. 

> -

Під чазвою привілейної грамоти вистуnають в литовсько-

українськім державнім законодавстві ріжні гvвмоти,nочинаючи від дар-
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чих грамот і кінчаючи конетитудійними хартіями окре1mх земель. 

Привілейні грамоти nоявллються в кінці ХІУ ст.,n~Qтягом . - -

ХУ ст., і до nоловини ХУІ ст., але слово " nr,>ивілей " є дуі!<е неоз

начене. Прr1.. не дое тачі nис~ши:х законів та nри зобов 11 лзуючім ріжнім 

звичаєвім праві п~ивілей - це єдине джерело законодавства.ПривілеХ 

не нормутать nрав у загальній Формі, вони установллють лютrе норми в 

~ормі nр~ватних законів- або для Фізичної, або для nравної особи, 

а навіть .ц.пя цілих суспільних і етнічних груп. Привілей, в~даниt длл 

Цілих етнічних груn або станів," вже набд_ижаєтьсл до зе га.ЛьRого зако

ну. Так звані n~ивілеМні гvm1оти ХУ ст. - це найва~ливіша г~луз• 

велик'1КНя:~ої законодатної ділдьнос ти. Як сказано вже, вони роблять 

- вий:ня:ток з загально обов"язуючого звичаєвого nр-ава, чим nідривають 

обов"лзковіс ть зшtчаєвого гроша :t ведуть до сІ<одифікуваннл заг$.ль

но зобов".язуючого nr,>aвa - до сnисат-шя Литовського Статуту. 

Порівнюючи т. зв. "nривілейні Г"?Ю.""ОТИ 11 мі~ собою, W01-CHB 

ствердити тр-и види цього род;>т акті в, що від-рі.rшл-юу:ься -м-іJ< собою nрик 

Nетами і змістом. 

І) Дарчі грамоти, що мають ду-!:<е мало спільного з nривілел-

ми. 

2) Пnивілеі1: в стислім значенні .а:к 11 nрівата лєкс ", що 
дає ко}1усь якусь nолегшу в вигляді ви:йнятку з загально-зобов"язую

чого nрава. 

3) Г-оюло ти охоронного хапгктеру, що мали метою охоро~..ити 

фізичну або rrравну особу від виланих y.r<e щ)тіJ:вілеїв. 

Ці гпюю тк, якими велюшМ' князь 

~а~ує комусь якусь річ або відзчачення. Вони часто носятьназву лис-
-

тів і пп~вілеїв, хоч у дійсності вони не є nrуивілеями,бо не звіль-

няють нікого від загально-зобов 11язуючого П1Jава. Вони не мають зна

чення для істо~ика nоава. Sначення їх лите в тому,що вони дають мож

ли~ість Dизн&чити конпетенцію того, хто дарує. ~-not~iж них заслуго

вують на увагу ті, я:ки?-ли ~аруються не-рухоу.,rе майно, сер ві тути, дару

ється коТ)истання: П'Оироднини багатствами:,а церкві - десятину. 3ван1 

вони " о т ч и н н і ї г р а ~,~ о т и "-· Дальmе є т.акі грамоти, 

які nідтверджу-ють nравні умови r. . ."iJІC двома особа}.~И { nідтвердження ак
ту ~уnівлі-nродажі, заnовіти ),а тако~ гvамоти,лкими надає вел.кнлзь 

титули ( Свилрига~ло роздаровує п~аво власної хо-ругви,а,п~иw., кн. 
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Острозько~у дав п~аво печатати своr листи червоним воском і т.д.). 

Ад.2) П~чвілейні г~амоти у стислім з н а -
Ч G Н Н і це В)У(е " nniвs.тa л є к с " • 

Це nоиватнчй закон для особи або суспільноr г~уnи,що . роби

ть виіfняток для обда'Оених від дотnи:JІЛаннл зага.rrьно-зобов"язуючоf нор 

ми або поРядку. В них пролвллла~л в~е законодатна діяльність князя. 

Таких гuамот ді~шло до нас дуже багато і Ух можна nоділити на дві 

гnуnи: 

а) П9и:вілеї з більше ви:падк~-rм і Лl?ИВатннм характером,що ... · 

міс тлть у собі більші або l'.ленТІІі полегmі; їх видає вел. кнлзь П"';}иват

нй~·особам і містам. 

б) Пm-r Білеї з з агальним і публічним );ат,>актером. Вони нада

вали )')і~ни:х прав і полегm звичаt1но nр авним особам. J:x надає тьсл пе-

1?едовсім деян:им етанам, JІлістам і т.д. Це не?лов би nа-ртикvллрні за

кони. 

Ад. а)- П-р~вілеї з · більше вqпадковим ха~актером _ є звичай

но олно-оодного Зt-4іс ту. На пертім місці ніж ними є т. зв. імунітети; 

це "n-ріва.та л ·е к с ", яким дер)'tавна влада звільняє уnрквілейовано

го з-nід дериавиого суду, едміністраці~ і податків. Тиnовою також 
. -

щжвілє&ною ГlJаwотою є гuамота з І448 р. ,яку дістає Онуфріївський 

~ачастир від кн~ Мстислава. Грамота звільняє це~ манастир від усіх 

держе.вних тягарів. ЧеРаз такі імувітетні г-оамоти не лише звільнmоть 

правну особу від державної юрисдикції, але й уділлютr., їй рі .жних уп-

·-равнень. "J оликиJ.f князь переносить час то на особу фі зичну або n-равну 

цілу суму своїх зверхніх ~ав 9 як прсво суду 1 побирання nодатків і 

т.ів. Словом, така особа цістає в повнім ви~азі немов делеrацію 

великокня~ої влади. Пшrкла:цом цього мш-..:е бути хоч би великокняжа 

г1:>амота для: кн. :'rec павського, .я::ко ~-о князь віддає йому r.ftiC та Ме тис

лав і ~.,.глин з двоuами 9 челлдд~, ЛJ').J\ЬМИ і селянами, боярами, майном 

і т.д., не зали~а~чи за собою нілких зверхніх nрав. 

Такі надання є вийн.я:т:к.nм у де-ож:авно-nрввній сис те:мі для 

ПООJШНОКИХ о.сіб 9 ТОМу :Й назвали МИ 1:х ПОЧВС ТИЧНИМИ Г"!_JаМОТаМИ • Ча

С то вел. князь видає П"І)ивілейні г:;>амо'l'и гороцам·, Щ>Иніром по :кат ас т

-т;>оrоах та стихійних нещ8стях, якими звільняє їх від тягаnів. Прим., 

великий к~язь звільняє киян від nідвод і тіунського сулу, І508р. 

звільняє Волинь від поволовщини. -
Ці грамоти носять хаlJактер частковости і надзвичайности, 

а значення їх не в позитивній стороні змісту 9 а в неrати:вній. Длл нас 
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не має значення: те, що вони встановл~ють; має значення: те, від чого 

звільняють, бо щають нам, історих~м,право і з~огу усталити зобов"л-

з;утюче п-раво в ці й мат·ерії. 

Ці грамоти . мають для нас у~е більше значеннн,бо вони від

носяться ввесь час до правної особиудО шляхотського стану або до 

певних груп та міст. 

Тут князь неначе входить в уr,юви з сторонами і нормує їх 

відносини. Ці гра мо ти якраз по Е.азують нам , як з часткових nривізtе

їв виростали вже загальні станові привілеї~ і тому їх вартість поля 

гає Е їх позитивній сторойі, цебто в сумі вира~енИх в них правних 

норм. Ці грамоти мо~на поділити з оrляду на зміст · на грамоти для: 

а) mляхти і б ) міст на маruебурзькім п-раві, в/ для жидів. При

вілеї відносно тляхти носять чомусь невластиву назву земських приві

леїв. Земськими привілеями вони ніколи не були 7 то·му що земський при

вілей значить тільхи або дерj!(авни'"Й або провінціяльний. Ці ж приві-1-

леї не є ні державними, ні територіяльними, бо відносяться лише до . . 
поодиноких кля:с л,ержави або якоїсь об лас ти. І якщо в:ки:ває тьсл ці еї 

назви, .. то лише тor,lfy, tцо шляхетський стан, сильний становищем, вва

жає себе єдиним реп1Jезентантом землі. 

Таких загальних шляхетських привілеїв дійшло до нас шість: 

І) я г а й л а з I3d7. 

2) Городельський І4І3 р. 

3) К а 3 и м и р а І457 р. 

4) Олександ'ра І492 р. 

5) )І:ва П-у)ИВіЛеЇ .::І{иrмонта І 50 б і 1522 р.р • 

Ці привілеї мають те значення, що вони зв"язані один за 

другим дають суму шляхетських пnивілеїв. Є три характерні риси тих 

грамот: пеnша " ЩQ вони підготовля:ють матеріял для загально-шля
хетських станових прав; друга , що від Казими~ового привілею вони 

с та"ОТЬ рядами ~·iJ:t великим князем і шляхтою, по ці б ними до сучасних 

в Польщі " пакта конвента " ; .!:Qетьою їх nрикметою є те, що че

рез них nрийшла рецепція nольського п~а~а. 

Sгаданий перnrий: привілей з І387 р. мав на м·еті прихилити 

литовську шляхту до злуки з Польщею. Привілеями забезпечувалося 
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~ллхті необмежене nрвв9 власности, знесено обме~ене право дідичен

ня дочок і звільнено шляхту від всяких робіт • . 
Другий,городельський,n~ивілей розширив попередні,з~івняв 

отчини і помістл,завів соймики і · герби. 

Найважливіший є привілей в І457 р.,що роз11Іирив nоnередні 

на всю 11Іляхту,б е з огляду на віру, звільнював її маєтки від подат

ків, заборонив панським селянам переходити у великокнm!сі добра і 

навпаки. Ва.)!{Л\іВИЙ він тим, що завалить загальні домініяльні суди 

над СР.ЛЯНСТВОМо 

Перело·мовим є т:швілей Олексан.цра І492 Р• Він складаєть

ся з 40 статтей.Потверджує всі права шляхти і зобов"язуеться не ве

сти без відома великокняжої Ради закордонної політики,не видавати 

законів, не розцавати урядів і че диспонувати цержавним ма:йном.Тим 

чином вел.князь поділив з Радою зверхність nрав. Відтепер всякі ух

вали Панів Ради,прийняті навіть без . nрисутности вел.князя, можна бу

ло переводити в життя. Такою nостановою змінено дотеnе~іmні:й устрій 

цержави, бо зверхні nрава в Ц€~жаві nе~енесено на колеrію панів,на 

чолі з вел.кннзем, а князь стає виконавцем Ради. Обидва - кінцеві nри

вілеї не вводять детальних nравних нор~. Привілей з І50бр. лиmе nо

вторює і розширює nривілей з І492 р. 

_gE~~~~~~~~-EE~~2!~-~~~-~~~!-~~!~~~~§~~2E2-~E~~~ видавали
. ся мj.стам з nеі)еконання:, що завдд~и нам nіднесється добробут міста. 

~.Сістять вони такі nостанови: а) звільняють місто від 

обов"я:зковости загально-дер>'tавних законів. 3авл;яки цьому кожне мі

сто може сано дл:Я себе встановляти закони на основі маrцебурзького 

nрава. 

б) }~іс то звільняється від суду і адмініс т.раційної влади 

великокняжих у7ядників. 

в) Дістає nраво володіння rрунтами внутрі міста. 

г) Міщанство дістає деякі nолегші і безnлатне користуван

ня ~ер~авними лісами і т.д. 

Цих nривілеїв є дуже багато і вони є сnравжніми привілей

ними . грамотами:, тому що виnадають з-nід загально зобов"язуючого пра-

ва. 

__ gE~~~-!!~f_:Ц::!~-2~12~~~-!:E;z!!~ nрим., жидів. Нета цих nриві
леїв виняткова,а саме: о:хщюняти інтереси )!<Идівського населення. Ці_ -
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норми Т-Іе маютр зв"я:зку з дотеперішнім nравовим У.{ИТ~rя:м. Привілей Ви

товта з І388 р. для: ~идів став підставою дальших того роду привілеї». 

Ад· 3) ~Е~!~~-Е~8-!!.~~:.!!Р~~~::!~~!і!!~--!:Е§~~!-:_Ц§_2!2Е~!!!!!_ 
грамоти. -------- Як з одного боку t'f:Ji зичtrа і пр~'3 в :на особи ста-рались nри до-

nо:~~юзі привілеїв забс;зпечити собі 11 п9івата лекс 11
, так з другого бо

ку противні сторони старались затри:r-лати попереднє положення і ооо

ронитися перед шкідливою для них силою привілеїв. 

В таких г'І)юютах є .лише постанови, що відносно них даль

те обов"язує правнт-Ій 11 статус кво ". Ці граноти ненов позбав.ляють 

обцаuених nопередніх привілеїв. Ьй:даван:ня таких гоамст виклик:у~вали 

час то й практичні nотреби ,наприклад с та"9ання заnобіг ти надужиттю 

на11ftісчиків, які люлали з вич а є ве право. Князь, знову, с noc терігаючи 

нераз ,що з зеwель надходить багато аналогічFИХ с~арг на зловживан

ня уnл.Іщиr-сі в, видає нат<.ази: не .ламатvr с тsровини, наказує охоронними 

гnаматами дотримуватися звичаєвого nрава. Та ню~існики,що прийшли 

з цент')у, нераз п-ро такі гnамати не знають, то~лу з е:ходить потреба їх 

сnисати. В цей спосіб підходимо до зююьких уставів,які теж назива

mться: обласними привілея:м:и, хоч nривілеями вон_и 1іе є. Це в11<е nіде та

во ві закони зе11~лі, коне титуційні хартії. 

3) 3 е м с ь к і у 6 т а в и • 
------------~----~-------------

Це найважливіJJі Д)!{е-рела законів у дое татутові й добі. Це 

немов конституції nоодиноких земель. 3~мські уставw - це не акти 

ласки, ]:х поява - це обов"язок законодатної влади. Коли щшвіле:йні 

грамоти вводили новину , то устави беnежуть старовину. Пр~вілеї від

носились до стані в, то устави є для цілої зе~ллі; вони лес6інію!QТЬ 

пDаво зеwлі як цілости. Привілеї як новина репрезентують звичайно 

nольське nраво, земські устави: - стат,ювину - ук."9аїнське nраво. 

--~~~~~~!-Y~~~~~-§S2-~~US~~!-YS!§~~~-[E§~2!~_:_ц~_!!_~§~2~0-
~~!~!-~~!~L-~~!-~~~~~~~~~-2~~~~~~-~~~~~~LЩ2_~!28~!~-~~-~~~~~~-~~~~-
кого кqлзівства для: всього населення з ~етою потвердити стаDі за-
---------------~---·-----------------------------------------~-----
гальні права всієї зснлі з"ясувати її відношенТ-Іл до цержави і до 
~-----------------------L----------------------------------------• 

Під назвою уставних г'І_)амот дійгтла до нас 2І г"t)амота, але 

... ~ з них т-оеба вилучити d, які є литтrе обласними щнrвілеями. До них на-
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лежитЬ : І) привілей Олександ~а з р. І503 для Волинської землі, 

лким звільняється населення: від поволовщини ( податок волами ), 
2) гра!.Аота \Тfиr~онта для руських земель І507р., якою даються: шляхті 

п~ивілеї і полегші, 3) г~амота для: брацлавсько~ землі,що по суті 

була грю.ютою лише для: шляхти ; нею звіJrьняє ться тлюста від подимщи 
ни, 4) дві гrуаtюти для Д~югичичської зе:wлі, 5) г1Jамота Ягайла з 

І;.) 92 р. для луць кої землі, якою надає їй давні nривілеї, такі самі 

як львівській землі б) одна гrуюю та для Уr.муді з nоч. ХУІ в. 

Ішчі І3 це стисло ~тставні зеwські гrуамоти; вони нор-

мують відношення поо ;rr,иноких земель до держави і звича~но констатущ

ть " статус кво " • .Дві з ннх відносяться до з ахі цньо-українс ьких 

nогрrшич, одна до галицької зЕ::млі, д-оуга до дрогичинеької землі .При

nада'ОТЬ вонч: на час т.зв. " доби руського ш;ава". 
Інші ІІ відносяться до земечь великого князівства. 3 

двох nepmиx одна · це гrуамота Казимира Ягайловича з ~- І45б для 

га лицької зенлі , .цrууга }т:LІr'tюнта з І5Іб р. - для Дрогичинеької землі. 

Пеu~а отарається погодити стаuе руське nuaвo з польським 

nр~вом, а ,по суті, констатує занепад nepmoгo. Організацію земських 

судів введено в Галичині ще 1454 р.; вона в~е визнає це немов би 

цілком пристосований факт та нормує багато сnрав сnірного ха~актеру. 

д~уга, для Дрогч~инськоУ землі в цю вже спольщену провінцію вносить 

nольське право. При відсутнос'l'і пр.авних nриnисів ця грамота наказує 
-

нормуватнея крю<:івським звичаєвим правом. Цією Г"?амотою зносяться, 

nроте, інститути __ старого українського nрава, які за.лиrrrалися ту~ з 

.цавніJТІИХ часів. 

Енвчення обох грамот полягає в тому,що вони ілюструють іІ3 

торію занеnаду руського nрава на західньо-украУнських nоrраниччях. 

Інші ІІ грамот відносяться до зеУель Князівства, Є дві 

фази виникнення цих Г"J?анот - кінець ХІУ ст._ і nерша половина ХУ та 

nерша nоловина ХУІ ст. Тому то є старші :й молодиі уставні земські 

грамоти. С тарІТІі - з ХІУ ст. до nоловини ХУ ст., ni З ніші з кін цк УУ 

ст. і nочатку ХУІ ст, 3 цих стаumчх грамот збереглася лиmе одна і 
то тільки в формі переказу ; ц.є. грамота Ягайла з І424 чи І430 р. 

для луцької землі. Ця гра~ота nотверджує однакове nраво всіх жите

лів без ріжниці віри. 3вільнлє селлн приватних дібр від цла.ТЧлях

та зоб1в"язана давати стації. 5агальни:й її ха"~Jактер вилвляєтьсл ли-. 
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ше у релігійних nитаннях; nравоолг:sній церкві гарантується безnека. 

Всі інші ІО грамот походять з н6віmих часів і виникли nід 

час панування або великого князя Олександ-ра, або ~rмонта І. Та ці 

г-рамоти, хоч оригінальні, є н~мов пов'J;'о-!:)енням уже виданих раніше ус-

тавних грамот. 

До них нале.жить дві гра}ЮТІІ для Волині з І бО І і І 50 9рр. 

дві .грамоти для київської землі І507р. і І529 р., одна гrуа:мота длн 

більськего цові ту на Пі.цлтnmі, дві гр~моти для Вітебської землі ,од

на для Полоцької і Смd~~нськоУ землі. 

·~ а с і обставина появи. 
-~-------~----------------------

1~ексти уставних грюют основані на текстах ста-оmих грамот. 

На ·це вказує той с;:ак~, що в ус тавних грамотах час то з ус тр і чаємо по

клі.fкування на с тарттrі грамоти та ла '·їх з:міст, зус т-оі чаємо також ба

гато правних виразів, ща походять з 14 та 15 століть • . Тому,коли хо

чемо встановити час виникнення тих старших грано'!; мусИмо брати до 

уваги той фаІ<т, що старинні грамоти п_оявлялись з зміною устрою зем

лі,а це діллося під кінGЦЬ ХІУ та в половині ХУ століть,тобто саме 

тоді, Е.оли стали усувати удільних К!-Іязів і ставити замість них на

місників. Щоб цією зміною не заворушувати населення, нова влада дає 

sапоюуку, що права на землю будуть оберігатис.я.Другою причиною ви

дання тих грамот було те, що нюrісни:ки дуже часто ·не знали місцево

го права і нарушували дотеперішнє прав~, що викликало серед нас€лен

ня незадоволення та нарікання. Щоб охоронити населення і відокреми

ти компетенцію великокняжої адміністрації місцевої, великий князь 

каже списати закони землі й nотверщ:<ує · їх немов коне титуцію. На на

rчих землях настуnили таІ{і :?-міни в кінці ХІУ в. -.за Витовта, а дру

гий раз за Казимира 9 і тому всі відомі нам грамоти молодшого поход

женн.н з nочатку ХУІ ст о покл-икуються або на Ви товта або на Казимира. 

3 м і с т • О ~шайомивmис ь з з міс том грамст, бачимо, що 

вони не міс тлть в собі всього зобов-н л:зуючого nрава землі. Майже не 

зустрічаємо в них, або якщо с'!річаємо, то дуУ<е мало, постанов при

ватного права. ~!етою тих достанов було nотвердити лиr:rе старі права 

землі 9 роsуміється,пе"Qецовсім, коли земля мала які окреміmності,та 

оборонити ті цра.ва від нарушення з боку державних уr,>я.цовців. Звідси 

і їх зовні ·тrня форма має характер забороняючий. 
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R~ли йде мова n р о с и с т е м у, ~о в ~их nостано

вах не зустрічаємо речевого nорядку. Там часто-густо навіть одно

родні nравні норми nоразкидані no ріжних місцях. Нема також nоділу 
на статті або артикулі,а зовнішньою формою ті заRони скоріше схожі 

на великокня~і листи. 

Всі ці ІО грамот можна nоділити на т р и 

з огляду на З'l-fiiC т. 

г р у n и 

До n е р m. о ї групи налеRать г~амо.ти тих земель, в 

яких бачимо вже сильну дифер€gціяцію станів. До цієї трупи rрамот 

будуть налеУ{ати ,головним чином, грамоти Волинської земл·і та Біл:ь

с ь ко r о по ві ту. 
До д р у г о ~ груnи нале.жать грамоти · тих земель_ ,де по

діл на стани настуnив ще . не з,овсім. Таких r':Іамот є дві - обидві для 

Київщини. 

У т р е т і й груnі грамот збережено ще старе nраво зе

мель,nри чому тут ви~азно захована клясавана сусnільність; але все 

таRи ці граноти носять характер цілr~ом зе'tv'ський - загально-становий. 

У цих граустах ,однак, є одна nрикмета: чим більmе . набли

жені вони .до старого права, тим менші nомічаються станові ріжниці, 

чим грамоти новіші - тим більше станових ріжниць. 

Грамоти В о л и н с ь ~ о ї з е м л і вказують своїм 

змістом на те, що вони основані на пкихось nопередніх уставних зем 

ських грамотах. Відома нам старша грамота NJaлa на меті засnокоїти 

людність розв"Я:занням - релігі~них сnрав. Зате ціграмоти-це вже 

станові грамоти. 

Всі волинські уставні грамоти з І50І і І509р. нослть ха

рактер стисло шляхетський. Якраз 'забезnечення nрав цього стану став 

_ немов обо в""лзком всі єї землі. 

Друга гРамота з І509р. є цілковито подібна до nершої.Вар

та уваги вона тому, що вона широко розглядає сnраву приватного суду 

nана і цю сnраву обговорює ширше, ніж навіть сnецілльний в цій сnра

ві привілей з І457р., та,власне, навіть ширше, ніж судебник Казими

ра з І4б8 р. Завдяки цьому цей устав є н~йважливішим джерелом дослі

ду над nатрімонілльню4 судом. 

Грамота длл б і л ь о ь к о г о п о в і т у Підлясь

кої землі з І50І р. помітна тим, що вона є чисто місцевого харак'І.'е-~-
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ру. Т~еба знати,що ціла nівнічна частина Підляської землі - Дроги

чИнський nовіт - в~е сnольщилася і була nеDенесена на nольське nра

во. Більський ж~ nовіт ще не зовсім спольщився,тут були в силі ще 

деякі інститут~ старого українського звичаєвого п~ава. 

Як -раз ця г-оамота й має на :меті забезпечити звичаєве nра

во цієї землі. Вона з"ясовує сnеціяльні nостанови Пl)иватного nрава, 

nnиміром, справи посагу, знищення польових меж і т.д. Ця грамота, 

. ,.так само, я:к і nоnередні, дійшла до нас записана в Литовській r 1ет

риці. 

Дві гnамсти відносно к и ї в с ь к о У з е м л і з 

І507 і І529 р. не є першими усто.вними грамотами для Київщини. Такі 

Г'Ою.лоти полвилися вже перед тим і на них поклик;уютьсл ці вищезгада

ні грююти. Вони 1·огли появитися під І<.інець 14 ст. Тоді, по смерти 

утхільного князя Скиргайла, великий князь іРенує кн. Івана Ольшан

ського уже тільки великокню"{ИМ ню..тісником у київській землі, і це 

могло бути причиною nояви Гl)амоти. 

Коли й це ться про хараr<.тер грамот, то вони не є становими. 

Вони є земськи~ Гl)амотами, бо мають на увазі nрава цілої землі. У 

вступі говоl)Итьсл,що грамота видана на nросьбу шляхти. Вона багата 

змістом. Головним чином nодає багато матеріялу з обсягу прив~тного 

nрава. _ Крі~ особових і ма~ткових прав населення в постанови з циві

льного, карного і nроцессвого П"Qава. Потвер ,щ!еує гршюта,між іншим, 

nраво бояр ділити між собою nосади по волостях 1 - право відоме в 

історії _ державного права західньо-української деnпави в І добі.Що 

це сnравді загально-земські г-;амоти,- вихо-цить з того,що в них є чис

ленні постанови цивільного права як nраво :--<інки на сnадкування по 

закону та інші. Тут вneprne зустрічаємо nостанови карні за головну 

і земську зраду; обговоDено тут також процесеве поступовання. Ця 

грамота знаходилася на nерехованні в великокняжого писаря Івана Гор

ноотаєвича1 але зго~іла в Бересті десь nеред І529р. Тому на прюхан

ня килн великий князь видає,немов дублікат nоnередньої грамоти,но

ву гра:моту в р. І529, але з деякими додатками. Обидва ці устави збе

реглися також в Литовській ~ет)иці. 

--l~!~~~!-~E~~2!~-2~~2EY~~~~!-~~~~~~~ 
Подібно до земських гuа:мот для українсьІшх земель, устави 

.цлл білоруських земель теж сnиnаються на стартлих затрачених грамо

тах. 



- !8 -

Г~амота Полоцької землі з І5ІІ р. відріжняється від інших ~ 

тим, що мусила n~истосуватися: до кля:сової, а не до станової сусnіль

ности nолоцької землі. Тому Грамота має характер загальво-земської 

грамоти. Вона nою:rиR.ує ться: на яЕусь ста-ру грамоту з часів Ви товта. 

Ця грамота звернена не до шляхти:,а до всього населення зе11ші. Sгадує 

грамота про широку самоуnраву :міського віча й зtаймається: маєтковими 

та особовими сnравами всіх станів. Дійшла до нас вона через Литовсь

ку Метрику. 

В той,майже,самий час, як і в Полоцьку, змінено також уст

рій землі в Витебську: усунено удільного князя, і це дало сnонуку 

:видати уставну земську грамоту длл цієї землі. Ця г-оюкота, однак,до 

нас не :a:itfmлa,a хоч знані r"9амоти не nокликуютьсл на якісь nоnеред

ні г-рамоти, то сам зміст і n~авні nоняття вказують на їх старовину. 

~гаду<оть вони про сююуnраву го-оожан і участь віча в уnраві і т.д. 

Більшого значення вони не матоть. 

Смоленська земля дістала nериий раз свій устав під кінець 

ХІУ ст., востаннє І505р. ЦеЧ устав ваRливий тим, що там нема стано

вої ріжниці. Грамота ( устав ) цікава тим, що коли І5І4 р.Смоленськ 
nотраnив J склад московського князівства,-то її nотвер.цили і .велико
руські князі. Про грамоту жмудської зеvлі, як зю.ті для: нас чужої, 

говорити не будемо. 

Ьахо.цить N:итання, хто є автороь.п цих грано т: великий князь 

чи його канцелярія, як це виходить з їх форми 1 
Про сn~аву авторства не маєwо вісток 1 nевним, однак, є 1е, 

що авторів треба . иукати не у Вильні,а на місці на землі,до якої сто

,. сувалися дані Гі)а~юти. Авторами цих грюют є місцеві люди,на що є 

деякі докази. Вия;е.:щ-rя цих Г1}амот ува)У{аєтьсл як nотвер.П''<ення: якихось 

відомих звичає вих nрав 9 .а це nотвеnд.~·ення ді ється: на про.сьбу місце-
,' 

вих людей. Є згадка навіть про делких nоодиноRи:х осіб, які звертаю-

ться з nросьбою nотвердити nрава землі. 3 цього виходить,що автора
~и с ті, що знали n~аво зе~лі й просили про його nотверд~ення:,цеб

то самі nрохачі. 

Вони самі сnисували зобпв''язуючий юридичний звичай землі 

і такі nідставові заRони землі nредкладали до затвеnд;!І{ення великому 

князеві. Видно це також з того,що в них висунено nередовсім ті ді

лянки nрава, якими ріжнилося nраво землі від nрава iHJlJИX зе}.Лель. 

Май:"\е в кожній rрююті зустрічаємося з формальним,цебто nроцессвим 

правом. 
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3 сказаного виходить, що уставні зенські Г 1)ЮЮТИ - це нa:tt 

доста. тутов1"й ~,об1". Ух ва-важливіmе дже?ело права для' дослі~ників у . _ ~ 

га полягає в тім, що вони дають иш::сливіс ть пізнати: юридичний ус трі:й 

поодиноких земель, дають змогу порівняти тепер зобов"язуюче звичав.._ 

:ве nраво з звичаєвим правом ~оби "Руської П1)авд:и". 

-r'."етото .Уставних Г1JЮЮТ було заступити ві ~сутність держав

ного ко ~екс у, по тре бу якого ві-дчували всі і* яку ро зумів також і 

великий князь. У Волинській грамоті І50І р. про це є навіть згадка. 

Сказано там, що волинська земля: мусить дотриму·ватися виложених у 

г1)амоті nоетанов до того часу, поки не ВИ!';асться загального стату~у 

п:л.я: цілого вели:rсого князі вс тва. Та все таки, чи ста тут зніс обов" яз 

кову силу уставних земсь~п:х грамот ? 

Про деякі землі знаємо, щm для них видано земські _ уставні 

Г1Jююти nід то :й час, коли ВУ<е полвився І Лч·rовськи:й Отатут !529 р. 

3 цього вихог.ить, що після: появи Литовського О тє ту.ту не тратили сили 

і земські устави. До Литовського Статуту були вони збірниками:зако

нів, коли ж він nоявився, зосталися при силі лише ті nостанови в 

ус ·rавах, які t:rор:мували відношення: зе11ші до деtтави, а окuемі поста-

нови з обсягу ка~ного, процессвого і nриватноГо nnaвa nеРестали зо

бов"лзувати, бо цю сnраву ~ля всієї держави нор~;~ував Литовський 

Статут. -. 

Земські устави були ви;r~а.ні виключно для: nоодиноких земель. 

Ві~сутність писаного о~ноцільного права для: цілого вел.кня:зівства 

да.ла себе відчути ш:tе від половини ХУ ст. Особливо ві?,сутність nиса-, 
них nостанов ка~ного і nроцессвого права ~о во~ила · не раз до колізіr 

між су~ами дер~авними і п~иватн~ми. 

Спорп про те,кому налепить nраво судити селян, були щоден 

ною річчю. Це й ,~а.ло сnонуку списа!І'и головні постанови карного і 

nроцессвого права, і тат<им чином виник Судебник · в (~ ли:кого князя: Кази

мира. Яга.йловича в І468 р., а в УУІ ст. Литовський Статут. 
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Судебник Казимира - це збірник nрава в ХУ ст.; в ориr'іна-
, . 

лі він має наз ву: 'r ласт 11 • Назва - ",~ист" - була загально nрийнІ{Та 

_ц.ля: nравних nам"яток і)іУ:tного зv.1сту,що виходили від вел.:rшязя:.Але й 

назва " судебник" була відома IL'11:<e в ХУ ст, не лише у вел. князівстві, 

а навіть і в ~д:осковщині. Під " судебником'' розумівся nрактt:rчний nід 
ручнИк nрава, вживаний в судах. Під тако,л'J на 'з вою : доя:вивсл в nолови

ні ХУІ ст. і лерmий збірник права у 1/ос ковщині - с.удебник царл Іва

на ІУ Васильовича з І550р. 

Судебник Rазюшра був лідручником nри судах в карних сnра

вах. Походить від Казимира Ягайловича· ( І440Р. до І492 ). 

Часо)л виЕ:икнення судебника деякі історики права вважають 

рік 1492, більшість, одначе, лриf*має рік 1468, і цієї дати будемо 

трюvrатися И ми. 

Автор судебника. На авторство судебника кидає світло 

дерший і*ого артикул і встуn. Виходило б з встуnу, що автором мав би 

бути вел. князь з Панами Радою. Та nевнимє,що авторами були уряд

ники:-лравни:ки у .великокняжій канцелярії. Вони :йогр зладили . і його 

дали на обговорення та ствердження: Панам Ради. Судебник nроголоше

но на nровіндіяльнім соймі у Вильні в І468 р. і тому у встуnі зга

дується,що nояв~вся він за згодою всього лосnільства. 

Скла..п; судебниr<а. Судерник складається з встуnу і 28 арт 

або с:rаттей, з яких nерша nода є форну nроголоmення,а остання - санк-

цію ве.л.кн.я:зя і на І'І:аз дотримуватися в~~іщених у них постанов. ~ 

У делклх рукописах, головним чином у -румянцевськім сnиску, 

долучени:й до.л.аток " о noc ощину смоленську · tt ; але це :й nам".ятюr.к не 

є складовою частиною судебника. 

Sміст судебника. Судебник містить в собі nер€довсім 

nостанови ка-рного n11ава; в долученім до.цатк;у '' о nосощину смолен

ську" говориться про звільнення: бояр від nодатку nесощини, але, лк 

сказано, ця додаткова лам'1 ятка не має ні чого сnільного з судебни-

ком. 
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Зміст судебника обертається навколо охорони маєткоSйХ 

nрав горо~ан. Від 2 ~~ 8 стат~і мова йде про крадіж і сnіввинkйХ 
крадежу, від ІЗ до !9 - кари за Щ>адіж відnовідно до його розміру 

і обтя:ж.уючи::к об"ставйи. В дальmцх uтаттях говориться про nорушеннп: 

земельних Границь, наїзди, найдені речі, уведення: раба і неnсхожо

го отчича. Цілий ряд статтей nрисвячує судебник фо~мальному nраву, 

тобто означенню судової ко:мnетенції. В ~таттях 9-ІО іде мова npo 
компетенцію державного суду нац кнютrими селянами, інакше кажучи пан

ського суду над nанськими селянами,а в ІІ-І2 - про компетенцію дер 

жавшrх судів над панськими селянами в тім виnадку, коли nани не ви

конуrо1'ь своїх обов"лзків л}{ судді. 26 і 27сrтатті говорять про обо

Б11ЛЗ9К будови мое тів та відn о ві.Jtальніс ть того ,хто занедбує цей обо

в"лзо.к. 

При ~озгляді характеру правних з асад судебника відразу 

кидається: в вічі по:мі тпання старих ук~аїнських і нових західних ста

нових правних понять. Вел' карна систеиа відступає. )Зід карної лагід

ної і ~еб.лоrії '' Руської Правди ''. Дуже часто застосовується кару 
смерти, зовсім невідому " Р~уські:й Цравді "• Сnіввідповідальність рід
ці за злочини існує, подібно як в нашj_м інс ти туті 11 поток і . розграб

:леніє'', однак відповідальність рідні в судебнику значно обмежена.nо

станови про уведення ~аба та постанови процессвого права нагадують 

нам подібні постаноВІ-І '' РуськQЇ Правди ". 

Та все такtі: судебник HG був всесторонньою кодифікацією 

права. Він нор~ував лиmе карні nостаноВй 1 постанови npo охорону,ма• 
єткове nраво, а не вичерпував всієї системи навіть караого nрава, 

тому не міг стати nідручником nрава,не задовольняв потреб держави в 

цьому наnрямку. чrиття 'Еимагало такого кодексу,в якому б були взяті 

до уваги і приватно-правні постанови. 

Потреба на такий кодекс стала nекучаю вже в ХУ ст. - за 

вел.кнлзл Олександрау який робить старання щодо ко.циmікації зобов"я

а~о~ Іго права. На початку ~УІ ст. nриступлене до праці,а в І529р. 

полвйвся Литовський Статут у nepmiй редакції. 

Як уже сказано, деr:>жавне життя донагалсел сnисання зобов"

язуючого права. ~адання цього піднімає дрібна шляхта на сеймах і 
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-
соймиках. Загальний кодекс мав знести силу уnривілейованих Панів-

Ради і nіддати m~яхту nід одно nраво, бо сила магнатства більше 

сnиралася на фактичний його вnлив, ніж на nравні позиці~, і ніхто 

не знав,при недостатку nисаних законів, як має ставитися до них 

( маrнатів ) при їх винятковому становищі в ~ержаві. 

Так само вирішування спорів судовим тляхом було политеве 

совісті урядовців. То11~у на ''<адання дрібної шляхти заповів Жиrмонт 

на соймі І522 р. ою)еьrnм декретом видання списаного загально-зобов"

язуrочого права. S цього доку:r-,енту 1-южна пізнати П7!ичини ,які викли

кали створення Литовського Статуту. 

І. :ллЛJІ:та не була підпоряд ко вана одноцільному nраву .Ста

тут мав підпорядкувати всііС J.-fеmканців nід одно nраво, а о-собливо 

шляхту, до яІ<ої групи вона б не нале:хала. 

2. До того часу судили згідно з звичаєвим правом. Коли 

урядник не знав, як розв"язати спір, ви~ішував відповідно до свого 

nогnяду; але траnлялись і таІ<і випадки, коли урядник, керуючись ріж 

ними мотивами, судив так, як йому хотілося:, при ЧOtW виходив то з 

прихильности, то з ворожнечі до тієї чи іншої сторони. Це дало під

ставу до скарг, які вnливали до вел. князя. Литовський Статут мав, 

проте, камір зрівняти шляхту в один стан,рівний перед nравом, ~ав 

він усунути судбві надужиття, при: чому в и n о в і д а в 6 о -
р о т ь 6 у з в и ч а є в о м у п n а в у , Замість юридичного 

звичаю, спертого на глибокій стар о вині і узасадненого доrмою: " ми 
старини не рухаємо,а новин не вводимо "t - мав nрийти теnер писаний 

закон. Поява Литовського Статуту - це важлива nодія, бо його сnиса~ 

нл було ознакою перемоги, лку здобув закон над звичаєвим правом: 

закон зводить звичаєве nраво лише до ролі доnоміжного права. Зате 

цю допомі~~сну розrю nт,>изнає звичаєвому праву і Литовськи~ Статут, бо 

читаємо там, що спрашr ~ відносно яких нема відповідної постанови в 

Литовському Статуті, належить судити за старим звич~єм до часу,nо

ки ці права не сnиmеться. 

Це були nричини і обставиьrи,серед яких було створено Ли

товський Статут. 
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Збірник nисаного nрава, званий Литовським Статутом,nоявив

ся: в ~рьох редакціях, з яких ~_ожна настуnна є зміною і доnовненням 

nоnередньої. Перший Литовський Статут дістав санкцію І529р., а тре

тій - 1588 р. Перша і друга редакції дійшли ДQ нас в рукоnисах,тре

тя: була надрукована у Вильні в друкарні Б-ратів 1Л'амоничів. Перша і 

третя: редакц_ії діст _али санкцію і характер · офіційного збірника, з дру 

гої були санкціоновані лише деякі артикули і розділи. 

Характер цььгd rtравного збірника. Хоч Литовський Статут 

займ~етtс.я сnравами, які можна застосувати до всіх станів, все таки 

він зберігає nередовсім тляхетсЬкі інтереси. За процесовими nостане 

вами Литовського Статуту шляхтичеві легше було уникнути кари,а та

кож ' доказати чиюсь вину; але й кари, nередбачені для шляхтичів, лег

ші, ніж для інших груn населення:. Крім того, є цілі розділи статуту, 

nрисвячвні nравному становищу шляхти. Та й під ци~ оглядом не всі 

редакції однакові; є ріжниця між цими трьома редакціями. 

Перша редакціл заступає інтереси бі:ЛЬІ!ІИХ маrнатів і nова

жа& ще nрава селян. 

Друга - збільшує ІJр.ава дрібної шляхти, чим рівночасно об

межує nрава селян. 

Третя - стоїть на сторожі прав виключно шляхетського,зрів

няного вже nеред правом стану, при чому констатує неrацію nрав ее-

лян. 

Литовський Статут то-ркається лише принагідно nрав міщан

ства і духовенства. Він є чисто шляхетським кодексом. 

А в т о р і д ж е р е л а • Литовський Статут,як 

офіційний кодекс ·права, укладений на доручення Панів Ради,а ~ладже

н:ий великокняжими правниками. Поодино.кі стат ті підлягали обговорен

ню Панів Ради, пїзніmе йИІди на обговорення сойму, де статут і одер

жав санкцію. Ревізію і уклад третьої редакції nровів Литовський Під 

канцлер Лев Сапіга. Литовський Статут не є виключно твором nравників. 

До нього ввійшли цілі розділи ,цосі зобов"я:і!уючого ІІрава, головним 

чином звичаєвого. 

При створенні цього Статуту автори його користувалиая: 



- 24 -

І) ЗвИчаєвим rtравом,зобов••я:зуючим на українських і біло

русьЕих земля:х 7 а в менші~ мірі на земля:х корінної Литви.Користу

валисл т,>уським звичаєвим правом тому, що п:рс-Lвова культура Литви в 

порівнянні з правовою культурою ·І)уських земель стояла .цалеко нижче. 

Sнання звичаєвого права черпали n-равники з земських уставних грамот, 

а також з судової nрактики. 

2) Другим Д);~ерелом, з ят<ого корис тувалис .я nравники, були 

шляхетські nnивілеї а р.р. !447• I4q2 і І506, а також земські уста

ви, :що носять становий характер. ЛитовсьRий Статут цитує навіть де

які цілі привілеї. 

8) Третім джерелом були ухвали сой:мів і їх практичне за

стосовування:, так що роля: Литовського Статуту обмежувалася: в тому 

виnадку до стверд~еннл фактичного стану. 

4) Четвертим ~~ерелом були nостанови і ~ішення великог~ 
~нлзя і Панів Ради. 

5) П-ривілеї для: жидів і міст. 

б) ; rайважливішим д.'>І.<ерелом 1 побіч звичаєвого nрава, була 
nецепціл польського права. 

Приписи польського права не є безnосередньо заnозичені з 

nольських збі рюр<ів, деякі інститути nт,>иймались силою факту, бе з 

окремого видання: закону. Територією, через я:ку nересувалось nольсь

ке Пl)аво у вел. князі вс тв і, було Підляшшя:. В д1?УГі:й -редакції no·r,~ri т

ніша рецеnція польського nрава, ніж у першій, а в третій редакції

засвоєння: польського права стає вже цілком nереваж:аточим. 

І. П е р ш а р е д а к ц і л Литовського Статуту. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.~.-

На кількакра~ну вимогу загалу шляхти зарлд~ено списання 

Литовського Статуту. в~е в р. І52? читано деякі урИвки з статуту 

на со~мі, а до І528р. пооцинокі розділи статуту приходили на обго

ворення: і дискусії членів сойму. Та готових вже І522р. розділів не 

nроголошувалося:; лите :тrигмонт в І522 р. проголосив 11 Новії Права'' 

з обов"я:зковістю від початку І529р.; тому цей }!ік ввг.жає11ю за да

ту полви пертої редакції статут~. Він носить назву Старий Литовсь

кий Статут, в ориrіналі - 11 Права писані і дані великому князівст

ву литовському 11
• 

"_! 
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Перша редакція складена з 13 розділів. Кожний роздіх має 

від І2 до 37 статтей; всіх їх - 244 • . 

Зміст і система nершої редакції Литовського Статуту. 

Литовськчй Статут мав на меті дати систему судового nрава 

і ~аЕ стати nідручником, згідно з яким т~еба було судити. Прнсвяче

юrй це!* статут nриватному, карному і · nроце~овому nраву; Державному 

праву nрисвя~ується небагато місця. Та хоч другий і третій розді

ли носять назву про особу вел. князя: " о обороні земськой " і 11 0 

свободах шляхти ", nроте і в цих розділах автори не додержуються 

консеквентне системи, бо у1-ліщують там усі постанови ,що відносяться 

лише до даного nідмету справи. Інші статті з nостанов державного 

права ~юзкидані по вс.ьоt-,1У збірнику. І\оли йдеться .мова про систему, 

то її нема ані в розкладі розділів 7 ані в поодиноких роз.цілах.Коли 

б хто хотів дошукатися: якоїсь системи,то є немов одна точка зору, 

а саме - точ:ка зору з суб"єкту права. 

Четвертий розділ,яюІй пізніше носить назву " о nарсуне 

rосnодарськой", на перший погляд неІ~..юв nрисвячений державному пра

ву, однак, мало в нtо~у державно-правних nостанов~ Тут говориться 

головним чином npo головну зnаду, бунт, ~алиування документів і 

гuамот, та є навіть . постановп з nриватного права,що відносяться ли

ше до господарської особи. Від вел.князя переходиться в другім 1 

третім розділі до шляхти. Третій і четвертий розділ без системи мі

стить найзагальніші nравні nостанови,наприклад, npo опіку,спадщину 
доч:ки і т.л. Шостий розділ міс~ить постанови процессвого права 11 о 

· судоnроізвоцтві ", дальше fідуть nостанови з ка~ного,обліrаторійного 

і маєткового права. Помітно те? що, виходячи з точки зору суб"єкту 

права, автори переходять до :карних постанов в nершу чергу відносно 

mля:хти, а nотім - решти: · нешляхетних станів. 

Одинадцятий розділ говорить про головщину nутних людей, 

дванадцятий про Г'?абун:ки, тринадцятий про крадіж. В тих розділах 

немае кари за крадіж, nоnовнену шляхтичем. Причина - в ідеології 

шляхетського кодексу, - мовляв, шляхтич не міг nоnовнити крадежу. 

Бажаючи з"я:сувати сказане, бачимо,що провідною думкою є 

оборона дер,:.швних інтересів і оборона шляхти. 
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П''лть літ nізніше шллхта nіднорить жадання: цілого ряду 

nоnравок, головно б розділу про nроцесеве nраво. 

В роках між 1534. 1-1536 nоправлено його на сеймах, та ЦІО 

nоправку не вважають за нову редакцію. Вона являється: лите поправ

кою першо~ редакці~ Литовського Статуту. 

п Редакція Литовського Статуту. 

-.-.-.-.-.~.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Пе·рший Литовський Ст.атут не був надрукований. Він був ли

ше наnисаний і з нього роблено ріжні коnі~, nри чому nрицереnисуван. 

ні вкрадалися суперечності. На береатейськім соймі шляхта nідносить 

д-омагання: доповнити, поnравити і видрукувати обов"я:зуючий збірник 

права. 

Проти цього дN.шгання вистуnили Пани Рада,лкі не хо.:rіли 

nозбутися судових екземnт. ЛИше в І55Ір. створено комісію з IQ чле
нів з nоловини латинської й nоловИни грецької віри; цій комісії до

ручено зайнятися кодифікацією і у-хвалено . на ту мету nодаток. Та 

дрібна mляхта~хоч наполягала на зміні і виданні статуту,не Дала rpo 
ше й нв nотреби комісії й її не скликували І-0 років. Лиmе тоді, коли 

стала актуальна справа тісніше~ уні~ з Польщею, сам вел.кня:зь,іду

чи за бажанням mля:хти,головно волинської, я:ка найбільше була за 

злукою з Пол~щею,_ доручив урядовцям своєї канцелярії переглянути 

першу редакцію Лит.Статуту та nоробити в ній дея:кі зміни, головним 

чином на користь дрібної шляхти проти. інтересів Пані в Ради. В !566 
році статут увійшов у життя:. Цей статут зветься також Волинським, 

тому що він появився: заходом волинсько~ mля:хти. Але ,не зважаючи на 

санкції та проголошення: ,не всі розділи цього статуту ввійшли в 

життя. Волинський статут не зобов"я:зував я:к цілість. Були зобов"я

зуючими . головним чином noc танови .відносно nроцессвого nрава •.. Щодо 
інrпих постанов обов"я:зував старий статут. 

Цей. розділ про nроцесеве право і npo організацію судів 
тепер nоширено і він є найдовший, опертий на польських з~азках.Вво

.цив _ ;в1.н земські суди і зносив екземnти Панів Ради, тим сам~~ знося

чи :Lї уnрив:lлейоване становище. ВолинсьІ<ий Статут складавел з І4 

розділів і 368 С1аттей. Статут опертий на nершій редакції та доnоБ

Еений приві.іе.юt.сИ і сеймовими ухвалами в часі між nоявою nершої й 
другої редакці~. 
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Деякі nривілеї в статуті було взнто без зміни тексту· 

( nривілей з І565 р. впровадженнR сеймиків ) • Хоч другий Лит.Ста
тут оnирався в засаді на першій редакції та все таки він укладе

ний систематичніше 1 ніж перша редакці$. 

ш р е д а к ц і я Литовського Статуту. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Хоч було жадання надрукувати Волинський Статут,все таки 

він не був надрукований. Але своє завдання: - знизити значення: Па

нів Ради він виконав. Після: Люблинсьr<ої Унії прийшов до влади за

гально-mля:хетсь кий сойм, а інс тит ут Панів Ради бJrло знесено. Ре

цепція: польського права лост~пила тепер далеко вперед,тому й · виник

ла пот:реба зревізувати статут. Ревізію доручено литовському nідкан-
. ' . 

ц~ерові Львові Сапізі, і нову редакцію Статуту заnропонував він сой 

мові в 1588 р. В цім році _ п;я r;>едакціЖ оцержала сюпщію і її було 

надруковано. 3обов"язуючої сИли статут набрав аж. у І589р.Ця зобов"

я:зуюча сила поmирилася: не лише на все велике князівство, а й на 

воєводства, що ввійшли дь складу Корони на основі Люблинської Унії, 

а саме: Волинь,' Брацлав~~ну та Київщину. 

Новий Статут, спертий на попереднім, зачерпнув найбільше 

nравних понять з польського права. 

:3. м і с т і спотема т р е т ь о ї Р е -
дакції. Цей статут найбільший розміром; хоч кількість роз-

д1л1.в не змінилася, але збільшилася кількість парагра{f).ів, яких в 

488. Деякі розділи мають .до ІОО статтей. Загальний зміст ста1'тей 

той самий, що й зміст попередніх, . значить, він є кодексом судового 

nрава. Коли взяти до уваги систему всієї Ш редакції, то в nорівнян

ні з поnередніми новий Статут стоїть далеко вище,а його укладення: 

свідчить про високу правничу ерудицію його авторів. Одначе,_ кут зо

'РУ від оуб"єкту права в цьому статуті збережений 'J:'ОЙ самий,що й у 

поnередніх редакціях. 

. .. . -
Перщі чотири розділи присвячені виRлючно публічному nра-

ву; мова тут іде про особу великого князя,про злочин проти маєстату, 

npo бунт. Другий розділ гqворить про земську оборону, т~етій -
про во.льноQті шляхти, четвертий трактує про ус1'рій судів і nроцесс-

.. ве право. Дальших б розділів займаються постановами цивільного npa-



:ва, я:к родинного пр.а!За,о-бліrа-торійного і має'Вкового. Останні чоти

ри розділи трактують про К?-рне · nра:во, починаючи :віД· найбільших ·зло-
' чинів до н~йменши~ nровин. Однак~ · і тут не міг авт3р nозбутися 

підметавого кута зору, бо, говор~и про головщину, ·вмістив noc тано
ви щю права панів до закріпачених се~я:н. У вся::кім разі, а:цтор має 

гарну систему, відзначає тьсл відс·утніс ть :казуїсти :ки, що до зволяє . 
йому зайняти nерше місце між коди~ікаціями тогочасне~ східньої Ев-

роnи. 

М 'О в а Литовського Статуту. Всі три редакції nиса 

ні урядовою руською мовою, лиш.е з третьої редакції зроблено nізні

ше nольський nерек~ад. 

П р а в о , я к е м і с т и т ь с л в Л и т. С т а 

т у т і • _rуершою основною верствою є поняття: nравової старої у:к

раїв:сьRої· культури з доби " Руської Правди", змоди<'І)ікованої nраво-
•, 4 ' 

вим життЯм ХІУ і ХУ столі_ття. Друга . верства - це вже рецепція: nо-

льського nрава. Коли йдеться про nоодинокі ділл'frки nрава,то nриват

не nраво основане більше на українських, державне - на польських 

правових nоглядах. 

3 н а ч е н н Л Литовськото Статуту. Литовський Ста

тут, як кодекс права, в юридичним збірником першої ваги tt nереви

щує. багато в дечому тогочасні західньо-евроnейські кодиrоікації.Sа13-
~ 

дяки Статутові, уодностайнилось nраво в усій державі. Статут зр'О-

бив тако.ж · великий вnлив на закордон тому, що його брали за зразоR 

для себе сусідні держави. Науково доведено,що "Уложеніє Царя: Олек

сія Михайловича tr · З ' I649p. складено nід вnливом Лит.Статуту. :В Поль

щі2 де ще не було тоді сnисаного одноцільного права, Литовський Ста 

тут мав силу також як доnоміжний кодеІ<.с. На Україні він nережив 

Хмельниччину і Гетьманщину, та навіть nісля занепаду Гетьманщини 

nриnиси Литовського Статуту мали силу до т~етього десятиріччя ХІХ . 
століття: на Че рнігівщині і Полтавщині,nоRи н.е nрийшов їм на зміну 

правний кодекс російської імnерії$ 

А) Пам"лтки. nрава за Шормою - збірники. юридичних 

д о к у м е н т і в . .. . 

Під збірниками юридичних документів ми розуміємо офіцій

ні й необJідійні збірники актових матеріялів, щ9 дійшли до нас, як 
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окремі цілості. Подібні збірники з nершої доби не ді~шли до нас, а 

якщо дійшли які nюл"в:т:ки права, то хіба виnадково nоразкидані no 

Рі'!ШИХ ванастирських закутr<ах. В другій добі влада стараЕ:тьсл вже 

зберегти ак'rи, влаштовує архіви в центрі й на nровінції. Але багато 

грамот збереглосл і в nрива'.rних осіб, які тримали їх в своїх домаш-. . .. 
ніх архівах на доказ свого nрава. Та слід ~казати, що в цю добу бу-

ло nоширене (Т)а.лшування: грамот в таких роз~лірах, що часто-густо вла

да не могла сама встановити яrш грююта була сn"9авжня, .. а яка nід

роблена. 3 метою виявити оригіна.nьність гра:мот Dлада створює урядо

ві збірники, як литовську метрику при центральні'!~~ уuяді, побіч цьо

го. збирає актовиіt матеріял центІ;)альних і провінціяльних су~ів. 

І) Литенська W е т Р и к а • 
----------~-------~--------

Під Литовською ~.'етрико:ю ро з умі ється архів великокняжої 

канцелярії, що з6ерігався .для Литви у Вильні; nодібниіt а-рхів під 

назвою Коронної rЕетрики зберігавсл для Польщі в Кракові 1 а пізніше-

в Варmаві. Коли ввійшло в звичай зберігати акти, що надійшли, та ко

піювати акти 1 що відхоцили з великокняжої канцелярії, точно невідо

мо, але вже nід кінець ХІУ ст. грюлоти вже стара'-tнО зберіга.лися,го

ловним чином ті, що приходили до :канцелярії. В ХУ ст. заведено вже 

копіювання і вписування в ОК-сJе:мі книги актів, що виходили з велико

кня.rсої канцелярії, бо оригінали відсилана стороні. ~.Je тою закла.дан

н:я: архіву було те, щоб на випадок втрат·и документу можна було вис та• 

вити дублікат, і таким .чином охо~онитися від підробл'Ованнл гl)амот. 

Першу вістку про Литовську ~"етри:ку маємо з І495р. 1 коли кн.Глинський 

. звернувся до вел.князя Олексан~~а з проханнлм виставити дублікат 

одного докувенту з часів Казимира. Еел.:князь ЕИ.!!;ав то!{ дублі.кат, і 

з цього 9 ОТ''{ Є, ви-дно, що вже в nоловині ХУ столі тт я, за Казимира, 

був актови і,} аnлів; це,можна сІ<азати, перша вістка про виникненнл 

Лит.rf.етnики. S цієї вістки довідуємося,що в Вильні не було архіву, 

а знаходився: той архів у r:сроць:кім замку. Біжучі томи беl}еглися у 

ве-ликокнлжій :канцелярії •. 
В nер Ршх роках ХУІ ст. перевезено дер1Т<авниИ архів з Трок 

до Вильна. ~!!ожли:во, що це сталося за 'Ч'и:!монта, бо тоді переведено 

рефорJІ..-у ~.~етри:ки, яка nоля:гала в тім~ що досі записувано акти в кни

ги по черзі - так, як вони входили чи виходиди, - коли ж тих книг 

зіб"Оалися: десятки томі:в ~ матеріюІ упорядковано і поділено на роз ді-
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ли, було заведено окремі книrи для міжнародніх договорів,nосольсь

ких інструкцій, великокняжих nривілеїв, рішень центральних судів і 

т. д. 

Та цей порядок не всюди було додержувано; бували виnадки, 

що канцлер, звичайно і воєвода вилєшський в одній особі, вnисував 

у Литовську l';Te три:к.у деякі акти з свого особистого урядування:, як ви

ленського воєводи. 

Начальником великокняжої канцелярії, а тим самим і опіку

ном Лит .~·~етрики: був канцлер, nотім заведено було доnоміжний уряд 

nідканцлера. Під їх nроводом nисали листи дяки, а nисарі nорядку

вали і стверджували. Важливіші листИ nідnисував канцлер і вел.кнлзь 9 
але в звичайних виnадках замість підnису nрикладувана лиие nечатку 

' . 
канцлера. Саме вписуваннл і стверщ·<еннл 9 що щось є вписане в Нетрику, 

надавало грамоті ва·vности:. До половини XYDI ст. Переховувалась Мет-. . 

рика у _Вильні, пізніше перевезекс коронний архів з Кракова і Литов-

СЬКУl'Метри:ку з Вильна до Вар1тшви. По Люблинській Унії майже всі ук

раїнські землі ввійшли: в склад Корони, але з огляду на те,що ці зем

лі судилися Лит.Статутом, введено тому у Bapflaвi длл воєводств Брац

лавщини·у Волині й Київщини окрему Нетрику, звану " В о л и· н с ь -
к о ю Ме три кою 11 • 

Очевидно, що акти . відносно Галичини знаходимо в коронній 

Метриці. За Льва Сапіги~ uаприкінці ХУІ ст. зладжено відпис книг, 

зроблено копії' а окрема комісія: nри соймі nотвердила їх згідність 

з оригіналами. Оригінали nоміщено в замку в Вильні, а копії nоміще

но в домі, зладженім спецілльно для архіву. 

В часі ':хмельниччини і шведських воєн загинуло ду"Ісе багато 

КНІ'fГ Лит .Метрики. По упадку Польщі І79~ р. казав Суворов відвезти 

оби.цві ~tетрики до Петербу'ргу. Тут вилучено Волинську 1~етрику й всі 

д.оку:иенти відносно Галичини і злучено з .J!:ятовською 1 -re трикою. Її роз
ділено на кілька час тнн, вилучено посольські сnрави і nоміщено nри 

rtіністерстві закордонних справ, судові - при Сенаті,nотім - nри 

Міністе'!)стві Юстиції. Інші книги,що на думку"вnо-рядчиків мали цін

ність лиm:е наукову: мапи, карти - відіслано до імпе-раторської nуб

лічної бібліотеки, 

Наукову - Еартість тих збірник~в для історії права nоміти

ли вже в nо~овині ХІХ ст. і в той же час nолвляються nерші цінні 

праці російських вчених, оnерті на матеріяли Литовської МетрикиsВ 

ці лос ті Ме три ка друком не .nоя-вилася:. Деякі уривкИ є в " Актах Sапа.д-
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ної Россії", а документи :відносно . правового життя України - у ви

давництві - "Архів Юго-Западної Россії". Багато актового матері.я:.лу 

nоявилося у видавництві краківської Академії НауІ< та окремо два 

томи акті в Метрики заходом проф. Леонтовича у- Варшаві •. 

Що міститься в Литовській lt"етриці ? 
--------------~------------------------

Тепер ~она впорядкована на І2 ділів,з котрих лише деякі 

явлтоть со бою для нас вартість. 

Перший відділ- це "Нниги Заnисей", до 200 тонів, містять 
найста~пий матері~л ріжного змісту~ Вони походять з ·часу,коли ще 
Метрика не була поділена за речевюл nорядком. Зустрічаємо там уста 

ви, nривілеї і т. д. У відділи запис о вих книг влучено т. зв .:Волинську 

Метрику. Її 32 книги стосуються до українських зei.re.Jt-=ь по Люблинсь

кій Унії. Записні книги містять матеріял загально-державних установ 

до І440 року. 

П. Ваl'<ЛИВі для істориків є " декl)етові книги", відділ"су

д-ових книг",в яких є ·матерілл судових рішень від ХУІ ст. до упадку 

Польщі. Поміщені там рішення центральних судів вел.кнлзя::,а я::кщо tr 
".. 

тю-1 і рішення:: градських судів, то вони nотрапили лише тому, що канц

лер, будучи воєводою, вnисував свої рішення в ці книги помилково. 

Судові акти є першорядного значення, бо з них довідуємося про компе 

тенцію вел.князя і Панів РЕди. Є там рішення загальні в сnравах 

rлейтів 9 головної з~ади, публічного rвалту і т.д. Всіх цих книг є 

коло 300 томів. 

ІЛ Відділ - ц_е відділ nублічних сnрав "книгиріжних запи

сів". В них поміщено ріжні акти. 3 них довідуємося г.:ро повинності 

шляхти. Поданий там військовий перепис з І528Ро - документ першо

рядної ваги, Go з нього пізнаємо тодішні економічні відносиm1 селяn 

СТВа і J1ІЛЯХТИ. 

ІУ Відділ- це т.зв. 11 ЛJf)Страції", в яких міститься: точний 

nерепис прибутків та інвентар~ в дерRавних маєтностях. Ці книги ма

ють значення для досліджень економічних відносин і правного станови 

ща селян,тому вони так само ~ають велике значення. Та система в них 

не дотримана, знаходяться там і інші записки, як розмежування: гра

ниць і т.д. Лля:: історика українського права цінні вони тим,що в 

цих кн:qгах поміщені лrос трації майже всіх українських замків з часів 

перед Люблинською Унією. Деякі записки nолвилися друком в "Архіві 
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Юго-Заnадної Россії", видані Київською Археограmічною Комісією,в 

якій nрацювали ·між іншими наші вче~і, лк Антонович і Орест Левиць

кий. Цікава в заnиска про люстрацію руського сольного округу,з якої 
~овідуємосл про продукцію соли { д6хі~ з неї для державне 

Крім книг Литовської Метрики переховався цілий рлд . ориrі

нальних грамот на перr'аміні. J3они вже в nоловині ХУП ст. були упо

рлдковані і ОІ':.ладені в мішках. Знаходяться ті грамоти тепер в архі 

ві Російського Міністерства Юстиції. 

Акти центральних судів - це нинішні судові реєстnатури. 

Зустрічаємо в них протоколи, скарги, донесення дітських, ·акти запо

віту й Фундації. До нас дійшли ак.ти головного Литовського · ТрИбуна

лу, акти Головного Духовного Трибуналу, ю<·rи головного Карного Три

буналу, "юридики" або рішення Віленської Капітули, акти Литовської 

Асесорі! і акти надзвичайного Маршалківського Суду. Всі вони збері

галися в Бильні в центральнім архіві~ деякі з них видані. 

З) А к т и о б л а с н и х с у д і в • 
-~-----------------------------~---------

Чим була Лит.Метрика та судові акти для центральних урядів, 

тим са1щм були для землі акти обласних судів. В актах є не лише чи

сто судові документи, але є й акти nриватного характеру,наnриклад, 

умови даровизни, купівля-nродаж і т.д. В ХУІ ст. вирабилася така 

судова nрактика, що коли хто хотів, щоб якийсь правниМ акт набрав 

сили, мусив його вписати в судові книги. Таке вписання відбувалося 

або на основі внесеного nисьма, або на осно~і усного зізнання і ма

ло значення урядового ствердженнлs Цей звичай спричинив те,що в ци~ 

актах находиться багато 1 справ 9 зв"язани:х з справами суду хіба лише 

nосередньо. Тільки частина актів обласних судів збереглася донині, 

багато їх згоріло; ло нас дійшли акти щодо Берестейщини, Волині,Ки

ївщини і · а:кти Луцького Трибуналу; з актів Лівобережж~ дійшло дуже 

мало. 

По Люблянській Унії введено r'родські й земські суди. !'і

шення r'родських судів, окремо земських, оІ<ремо маr'дебурзьких міс-
, 

тяться у своj~х судових книгах. Більrnj_с ть актів обласних судів збе-

рігається в центральнім архіві в Києві, а деякі вже ви.цані в "Актах 
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•· 

Юго-Заnадної Россії"' . Такі самі акти, які зберіІ?аrотьс·jf ·в ·києві щодо 

укра:і:нсь.Ких земель, зберігаються У . Вильні щодо литовських і біло

руських земель. •.. У Вильні збереглось коло 20 .ООО книг. . . . . 

-
Говорячи npo акти судові,треба згадати npo судові акти 

Га~ицької землі, бо вони в найцінніші для студій nитання про зани

кання українського права в Галичині. Це - т.зв. "доби русЬкого 

nрава". Актового матеріялу збереглося багато,а дея:кі з книг навіть 

дуже старі. ~айстаріші судові книги - це книги сяніцької землі.Ті 

акти поділено теж на акти r'родських судів, зет"юьких і маrдебурзь

ких. Sнаходлтьсл вони тепер в."архіві актів земськИх і r'родських" в 

архіві Бернади.нів у Львові, директором якого був nроф.Вальцер.Ак

товий матерілл :вИходить д:?у·ком, досі ви йшло 22 томи. 

-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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11 ДОБА РУСЬКОГО ПРАВА " В ГАЛИЧИНІ. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ІQТОРІЯ УКРАLНСЬКОГО ДЕРRАВЗОГО ПРАВА В П ДОБІ. 

-.-.-.-.-.-.-.-6-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.~.-.-

Правне с~а~ови:ще галичини nротягом такого короткого ча

СУ-1 · я:к друга nоловина ХІУ ст .. 1 зміп:f:fлося: доволі час то .Намісництво 

галицького боя:рина Дмитра Дедька ( І~40- IS49p.) є свого роду сnів 

володінням Польщі та Угорщини• Во~оДарі обох держав вважаються носи 

телями зверхніх прав над Галичиною,а Детько - це лише уря:дник - ста

роста ГаЛичини. 

Внут·рі держави не було ні я: ких змін nід nравним огля:дом, 

тому що Деть.Ію належав навіть до уря:ду останнього західньо-україн

ського кня:зя: Юріл П-го. В часі недовгого безnосереднього володіння: 

nольського короля Казимира Галичина· не входила в склад nольської 

Корони,· а була скоріше лише його особистою власністю; на це вказу

тоть ріжні інститути, впроваджені тут Казr-rмиром. За володіння Людві

ка Галичина стала леном угорської корони, я:кий той nередав навіть 

на короткий час овоєму васалов.і Владиславові Ої::Zольс ькому .А від ча

сів Ядвиги від І387 р. Галичина стає дійсно складовою частиною nоль

ської Корони, звичайною nровінціею,такою, якою вже вnродовж ЗО літ 

була Холмщина. Зверхні nрава над нею належать кожночасному сувере

нові Польщі. Такий nравний стан тривав аж до І772 року. 

Т е р и т о р і я: л ь н и й n о д і л tаличини в цей ne-
-реходовиf:! час русЬІюго nрава має ще багато nрикмет з старим nоділом 

з часів західньо-української держави. На цій території за старої . 
влади було князівство галиць1<е, nеІjемиське, звенігородське (львів

ське ) та белзьке. Під І<інець нашої держави вибивається ще до знач

ної ролі округа Сянок.у. У столицях тих земель перебували nосадники, 

визнач~іші, ніж У'інших городах? звичайно, хтось з княжої династіУ

nосадники на княжім nраві. Цей nоділ затримавел і в nереходовий час, 

даючи nідставу до утворення земель львівської, галиць:кої,nеремись

кої, сяніцької і белзької. 

Від львівської та nереииської землі скоро відлучилися те- • 2 

риторії округ самбірської й жидачівської, як nовіти самбірський 1 
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жидачівський. Східній окравок галицького Поділля належаЕ до Поділ

ля. Коли в ХУ ст. тут заведено було воєводський поділ,то з тих об

ластей утворено три воєводства: руське з осідком у Львові,з землл

ми львівською,галицькою,nеремиською, слніцькою і повітами самбірсь

ким та жидачівським; ~оєводство белзьке з осідком у Безrзі і воєвод

а тво nодільське з осідком в Кам" я:нці. ІСожна земля ділилася на окру

ги, звані в то.й час 11 амбі тус 11 або " територія" ; це безnеречно 

давні наші волості,а nізніщі польсьн:і nовіти. Території або волос

ті цілилися на ширші сільські ГР<?_мади - ·давні верви, устрій яких 

nоRищо був незмінний. 

Н · а с е л е н н я • 3 часів західньо-укра]:нської держави 
людність ділилася на вільну і невільну. Про існування невільництва, 

як інституту nр~ватноrо nрава, маємо певні відомості~ Поза тям вел 

людність була вільна; про якийсь переходовий стан,наnриклад, чин

шсво залежне селянство, · не маємо буквально нілких відомостей і йо

го з усією ймовірністю до кінця існування · західньо-української дер

жави так таки й не було - хоч якою б принадливаю й не була думка 

прийняти його з огляду на всемогутнє становищв боярства на цих тери

торіях та з огляду на близькість західніх зразків. 3 приходом чужо
гь панування: справа цілком змінилася. Під впюівом польського nра-

ва nоявляється у нас відразу станова суспільність - залежний селл

нин,а брак уже інституту невільництва в польськім праві викликає 

цілковит~ замішання у досі цій nід правикм оглядом доволі однород

ній селянсь·кій верстві. 

Тому далі займемося nобіжним оглядом всіх станів і груп 

населення Галичини " доби руського права". При: огляді державного 

nрава Галичини протягтл: всієї nереходової еnохи nитанню стані в при

святимо найбільше уваги, бо в цім ряду пит~нь найчастіше зустрічає

мося з старими інститута1m нашого права і на цих питаннях бачимо 

· найкраще процес його занеnаду. 

А втім і при існуванні чужого державного права - nольсь

кого на цій території - лише ті питання можуть нас живіше цікавити • 
.Виходячи з погляду станової суспіль:постк,в яку скоро оформлюється 

населення Галичини навіть уже ~а .. "доби руського права", випадало 

б nочати від духовного стану~перейти до боярського і тих груп не

вільної та вільної людности, що були від нього залежними,щоб nотім 

закінчити на третім стані - міщанській людності. Про духовний стан, 
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як стан у цей nереходовий час на галицькій землі,не можна говорити. 

Поперше тому, що наше духівництво оnинилося зовсім nоз·а рамками ін

те-ресів існуючої державної влади, а латинське духівництво тут тіль

ки nочало зміцнювати свої позиції й не витворило . собі . з правного 

боку ні власних реnрезентаційних органів, ні nравно не забезnечу

вало щ,е свого о таневища в існуюЧих станевих :,:>ещ>езентаціях. Тому 

nерейдемо та nоглянемо на другий - боярсько-mляхетський стан, що ви

стуnає тут nід назвою . бояр і nанів. 

' 

а ) --~-2-~-~-~-~-

До самого кінця існування західньо-української держави 

навіть галицьке боярство не об"єдналося правно в окремий стан.Лише 

фак,тично болрс тво ро з падає тьсл на дві верстви: на більших бояр .. 
" велиц~ї бояре '' і на менших бояр , боярську масу - " бояре рядо
вичі". Обидві верстви: були т!>ридично рівні. А втім правно не ріжни

лис я .вони нічим і від інших вільних небоярських верств населення. 

Та чужа польська і угорсЬІ~а окупація ввели новий процес 

у боярське право ГаЛичини, і то як вnливом своїх правних поглядів 

на боярський стан, так і (f.Jактичним прав~м, спричиненим шляхетською 

колонізацією. 

Погляди польського державного nрава на шляхетський стан 

засаднича відріж~.ялися від nоглядів нашого nрава на боярство. Анало 

гічний до нашого боярства шляхетський стан у Польщі об"єднався і 

замкнувся · вже в стан в юридичнім значенні, а кошицьr<и:м nривілеєм здо

був собі звільнення від всяких тягарів. Щоправда, побіч nовноправ

ної шляхти, зустрічаємо ще · людей - шляхтичів з обмеженим шляхетським 

nравом, т. зв. владик, що не мали достуnу до всіх урядів і не могли 

мати ~воїх селян. А втім це вже тиn шляхти в рольщі · заникаючий. За

гал шляхти - це вже nовноправна шляхта, що має nовне лицарське nра

во. Від інших верств відріжняє nосідання гербу і nриналежність до 

шляхетського стану. Це - лицарське nраво - давало шляхтичеві nов

новластя: : І) nосідати майно на повнім сnадщиннім nраві,з правом 

розпоряджатися ним по своїй уnодобі; 2) nр~во бути віль~им від вел

ких державних тлгарів. Юляхтич звільнений від державних тягарів то

му, що він за це виконує в'ійськову службу; ці тягарі несуть лише 

селяни. 

Н~дання nрава повного nосідання маєтку за спадковим пра

вом ріжнила вольсько-щляхетське nраво засаднича від західньо-евро-



. . 

- 37 -

nейського rоевдалізму, яки~ знає теж добра на nовнім праві - альодіr 

та добра на умовнім праві феоди, 3алежні від сповнення військової 

служби. Польський шляхтич всіма добрами володів у характері альо

діяльних дібр .. Інших дарувань король не робив,немов вірячи в шля:хет 
ським гонор, в. те, що шляхтич заВ)!{ДИ буде виконувати свій обов"я:зок 

військової служби. Та в цім напрямі теорія польського державного nра

ва далеко перецінювала шдяхетсь:кий гонор; обов"gзок військової 

служби не був передбачений · та введений у пр~вно приписові норми,а 

це до_ вело до то!'о,що держава залишилась без мілітарної сили .. Шляхти
ч~ важко було витягнути на війну навіть десь внутрі держави,а про 

війну закордоном нічого було й говорити. Таке було польське право 

відносно бояр, яке почали застосовувати і до наших бояр. 

Та в нас якраз не було прикмет приналеж~ости когось до 

боярського стану. До :кого )Jt ~оді те право повинен б;ув польськиft уряд 

застосовувати ? До великих бояр · застосовано його без труднощів,вно

сячи з тим і нову наз:!зу "пан. " · замість слова- боярин. Але віднос-. 
но маси боярської - рлдовичів справа стояла трохи інакше. Доки ки

піла боротьба за Галичину,то, щоб не дратувати місцевих людей.,за-

.. стосовано це ш:ляхетське право без ріжниці до всіх бояр з невелички

ми ухиленнями від польського права,яке застосовувано і до польських 

шляхтичів-колоністів на галицькій землі. Коли ж сnрава принале7!но

сти цієї землі ( 1387 р. } була вирішена,а єдлінська привілея !434 
року накладала на :короля обов"язо:к зрівняти під правним оглядом з 

усією Польщею і Галичину, тоді висунено справу приналежности дріб

ного нашого боярства до шляхетського стану. Це можна було довести 

або довівши посвояченчя з безсумнівно шляхетським родом, або дока

завши:,що той чи той пан од_ержав добра від :князя: з часів української 

влади,що немов суплонувало набуття його на повнім спадковім nраві, 

або - доказавши,що його посілість є в його руках від діда-прадіда, 

отже, він володіє маєтkом н~ спадковому nраві. Введення в життя єд

лінсь:кої привілеї І434р. започаткувало пе-ресівання верстви україн

ського бояuствй,перепускаючи одних у боя:рськи~ стан, других від

штовхуючи у стан зале)!<НИХ селян - кметів; деякі якийсь час ще сл:к

так живуть як сумнівно шллхстська верства путних бояр. ~акий вплив 

на наше боярство в цім nереходовім часі "руського права" - мало 

застосування польських засад тляхетського права до нагІОго боярства. 

Та па зміну правного становища нашого боярства вnлинув 

теж ~актичний стан, створений у Галичині польською шляхетською ко-
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лонізацією,що віцетупав тут навіть від nо.Jrьського шляхетського npa 

ва і внтВО'І;JW)Вав на цій землі в цім nереходовім часі "руеь:кого nра

ва" нові форми птляхет?ького npa~a. Щоб уТІ;ерУ:~ати чу'Rу національно 

Галичину _в. с_во.їх руках,треьа було мати на це мілітарну еилу,а таку 
І 

силу можн9- було дістати лише аселивши тут колоністів - mляхтич,ів, 

одна~, на стислих зnсадах польського права, бож відоме _польське 

~РЕ!-~О П"()О . спадковість дібр не давало т~~ликої збройної сили в ру~;и 

ко·р~ля.· Тому то король,стлrаючи тут н~ колоніс~,Б часто і "в~оди~", 
. ' . 

на;дає їм маєтки - ніби то Ісолишні к.чя:жі добра, ніби то добра скон-

Фі?ковані від українських нелояльних боя:р або 1-1аєтю-r тих,mо не мог 

ли довести свого шляхетствf;~ - от.>':се 11 неправи:х посідачів 11 , - але 

Br.<e на умовах точно означеної військової СЛJ:'"жби з обов','язком ста

лого щ~ребування в Галичині та з обов 11 язком підпорядковуватися су

дам генерального старости у Львові. Це в ді#сності є февдальне пра 

во, зненавиДJ.'tене польською шляхтою, тому RЩ>оль в наданнях ввесь час 

називає його " спадковим правом ", хоч ним воно ніяким способом не 
було. Очевидно, це П"!)аво mляхетсь кого зе:r-•ле володіння: повніс тю зас

тосовувано і до місцевих .українських бояр. Та єдлінська привілея 

1434 Р• змусила_ короля запровадити і тут одноцільне шляхетське пра

во,чого проте місцеві шляхтичі енер~ійно й домагалисл.Поступаючи

ся:. , . таким чином, перед шляхтою з необхідное ти, король, однак, ста

раєжьсл досягнути своє~ мети в інmий спосіб: введенням зовсім но-

вого інстиrуту т. зв. н а д а н н л д і б р н а з а n и с а-

н у с у м у • Цей інс ти тут пол.я:tає в ТОІАУ, що король, надаючи те

nер шляхті добра ,фіктивно ставав в той ~е чао немов довжником об

дар9ваного на певну суму, звичайно .значно НЮ!і:ЧУ від вартости _дібр, . . . : 

а обдарований - кредитором держави. Дощхник - Юроль ~rіг через це 

кожної хвилини відіб~ати добра,звертаючи записану суму. Через це 

, власнщк землі мусив _точно ;зиконувати військові обов"лзки ,якщо не 

хотів no одержанні не раз сніmно налої записаної суми,як повороту 

довгу, стратити дq~ра,не раз уже п~иведені до по~ядку і з значно 

збі-!Іьmенщо в,артіс тю. Це є ніщо іf!Ше, як :замасковане поnереднє, фев

.цальне п:;>аво. Проти нього галицБка mля:хта бореться. в той спосіб ,що 
' . . 

старається або якось СІ<асувати записні клявзулі , або записати це й 

ще нову суму та довести їх до висоти дійсної вартости дібр, коли 

вже нік.ому i:JC оплв. тилосл б ці немов заставлені добр_а вику.лллти. Та

кі нові црав~і nоняття у боярське право Галичини внесли, з одного 
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боку~ польсько-mJІ.я:хетс.ьwе ·,прав.о,. з другого боку, І"fJактичний стан, 
цебто шляхетська колонізац-ія,що творІ-rть тут нові nравні· інститутп 1 
відмінні - й :еід правного станов·ища нашого боярства, і від польсько

шл~х~ то ь !<ого 7_1рава. Це те., що варто о казати про переJІ.fіни у правнім 

становищі вищої верстви бояр - панів у Галичині. 

б) н и ~ ч і в е р с т в и людність села; 

----------------------------~-------------------

Як уже с каза:rrо, під кінець іс'нуванн.я: західньо-українсь

кої .цер:пави перед І349р ~ до нижчих верств нашої людное ти налеУСать, 

з одн0го боку, вільні селяни; з · д-р.угого боку - ціла вер~тва невіль 
. . 

ної люлности. Вон~ є, однак, у стані живого диференціювання і пере 

мін. Прs:вно міп ними ще ціле щюnаллл - одни з них - це вільні 

nравно лтоди, другі '- це чевільні правно особи 9 nросто кажучи - живі 

речі. Юри-дично · смерди куди ближчі- боярам, але фактично своїм · маєтко 

.вим станом вони далеко бли;~<чі до -невільної верстви, тю.\" бі.Льше,що 

невільна людн·іс .ть, як згадано, є теnер в стані УСИвого диференцію

вання та тенденції до nоліпшення С ·ВОГО · не лиие фактичного, але й 

правного станевища. Якраз це ·· поліnшення становища невільницт13а, лке 

в Галичині під впливом західніх зразків ішло 9КОріше,ніж на інших 

українських зеJІ . .шлх, таїло в собі велику небезпеку. Небезnека цл nо

лягала в , тому,що невільна людність,nіднлвmися трохй вище від свого 

. дотеnерішнього·. nравного ,становища, · як речі, потягне за собою й ма

су ~ільного еелянства у правно гірше становище. 

Це було б JІІrОЖе і без польської окупації, і без впливів 

польського державного п~ава сталося, та напевно трохи пізніше,ніж 

у ХІУ ст., що нам потверджує між іншим розвій правного становища 

селянської верстви в тих українських землях ,що nопали в склад ли

товсько-руської ~ер~ави . 

Причини, .які винесли рабів-невільників на трохи вище ста 
• І 

новИще, були різні: наприклад, поширювання ідеї,домінуючої вже на 

заході, що х"Оистиянин не може бути невільником,тоді .як і тут маса 

невіЛьників вже була схристилніз6вана. Дальше те, ЩО державна двір-

ська,а навіть і військова служба рабів винесла їх і С'1актично, і 

правно , н авіть, у найвищі ве-рс·rви бояр, 9.. розселена рільнича і ре-
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міснича людність із речі став nравното особою, Х()Ч селянином, залеж-. 

ню~ від nана ч:-га:шівнико~м. Як сказано, між вільним сел.fІнств.:J·м і ці

єю оста~ньою груnою за~е~ного селянства з бувmr~ рабів nравна ріж

ниця ще значУа, ~~е фактична ріжницл є невелика,а звісно,яка неве

лика в то!1 час була дорога від факту до І!уRва. Т:юt часом nриходить 

І349р.; з польсько:r~ окуnаціє:-J nриход;.;:ть та вводя:тьсл нові nравні 

nогляди на становице ::пхжчої верстви,що :вводять на г~иць'Кій землі 

nовну зУіну • . :Іасамnеред у нас все ще існує із:ститут невільництва 
(хоч і в розкладі ) # в Польщі йоrо вже зс всім немає, зате у нас є 

цілком вільне селянство, ~ридично рівне боярству і міmанству; в По

льщі зате такого с еля:нс тва в·~е нема, там є лише одно с еллнс тво, за

лежне від nанів, nравно значно nо~ібніmе до наших рабів-чингтівни

ків, ніж до\ вільних селя:н, хоч фактич·'і-Іе nоложення nольського селд
нина і місцевого на~ого теж не так та вже й відріжнллися. 

Ці два правні світоrл.пди тут й зійшлися: nерший оnановув 

вже с~rсnільне життя:, д:.;>угий пр!{з:осить з собою nольські шляхтичі

колоністи та нанагаються його :5є-з;:з;ереноБно тут застосовувати.R~ли 

:аадав .tnримірс:м, ::rсорол:ь тут :комусь добl)а, то, згідно з nольськшм 

правом, добра віддає разом. з селянами, залеж:нюш від пана. Але міс 

цеве nраво не знало такого nорлдку. Ось під~лад, на zу~м розвиває

ться: ціле npaвrre життя Галич.и:н:а: у цій nереходовій епосі, що носить . 
назву чг.су руського права. Еезаб?ром вия:вилосл, JI;O rзтримати тут ук- ~ 

раїнське право не було сил, так . са:мо лк не було си.л відразу ввести 

в nозних роз~dрах nольські правні nорлдки. Життя: виявилося: сильні-

цим від теорій,що їх несла чужа влада і колоністи-шляхтичі; }tуси-

ло прийти до витворенвя: компромісових правних іЕститутів,що їх ми 

~ розгллнемq. 

І) Н е в і л ь н и к и • 

Невільники існ;у!ОТ.Ь тут ще в ХІУ і nерші tt половині ХУ ст., 

про що маємо джерельні відомос-ті. Джерелами невільнзцтва є ще 

воєнний полон, уродження: з невіJІЬни:-с родичів, К;}~..півля ...нев±л-ьника, 

самоnродаж, nродаж жінки і дітей · та неволя: за несповнення грошо

вих зобов"я:зань. Рабами торгують передовсім жиди, вірмени,італій-

І • 
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ці, і то переважно привозять їх з-за кордону, ~~оч не бракув також 

актів куnлі-nр9дажі рабів на місці; діється це в nрисутності свід

ків-r,:огорячн.иків. ::Вс е ж ~аки сам інс ти:тут невільницт ва- nО:-!я:ття nо

льського пр~ва зах:--:rт Ели: т ак си.:rьно, що він доживає у цім переходо

віt-.J часі щ:та:;:ші С 3ОЇ дчі· . Толер;у-:юч:и: т~тт доУ<:иваючий ще інститут не

зільни:ц~ва, но~а влада с~ав~~а до нього такі оqмеження: 

а) Невіл::,ю~ком - Ее міг бути католик; ·якщо католик-незіль

ник :зІія z.и:вся: на га.л: :::щь:r:і:':': :?.8Mv"Ii- вi:tr стг.вав :віЛьним. 

б) Ч: евільз:иц'!':аа в rr~;ш1-юr-·~ "';)Озу~,Іі.з:d не було, існувало ли

ше умоз:ае не :зі.rr:ьrпщтво, то:му що ко:~юrй невільюцс, заnлативши за себе 

rpomi, міг w.адати зиnущеннп на :з олю. Тнк са~л:о н евільч:ицтво за гро

шові зобоБ'1 язаннл погасале з :хвилею сплати тих зоб о:в "я:зань. Так ща

ІЗ наслідок цих об>!е-·{ег.ь невіл::,д:-rдтво с тг.ло ілюзоричним, а цей ст~н 

був біЛьше nо .~іб~ий до ст ~с-:.:?ого закупнидт:аа, . .Ніж до 5е :аільництва.При 
такім праБнім отан1. невіл:ьни?.:ів х:е.цве ч;и ві.r.:ьно було невільника без 

карно :вбити, хоч про це зi,:;cr~JC 'l?ei! з д:>:<:ергл цього. часу й не маємо. 

В другій половині ХУ ст. інститут невільющтва nеревівся; 

ОК1Jемого закону, я кн З: зносив би його на ці:ї: тери~орії, немає. 

2) Н а n і в н е в і л ь я а ~ ю д н і с т ь • 
---------------------------------~-------------

Повних !_)абів - нt=:вільниР:ів у наmій епосі Е:{се не багато; 

в кожнім разі є ї::~ значчо менше, ніж ваnі:звіпьних людей; вони вже 

є ТИ}m верствами сільського населенчя, що витворилися в наслідок 

розnаду неві.:z::,ництве .• ~ пільною їх nрикметою є те, що на них ще тн

жить тавро невільної людини, хоч в понятті nрава вони є вже особа

:ми,а не річчю; дал::.ше - шо :вони абсолютно прив"я:зані до свого обо

::а"яаК'"J. 3 час;)r руського права в Галичині :а:ам відо1-.ті такі три вер

стви : к8..1-rанні, ординці й сотенні л:ю.:;и. 

К а л а н н і аа джерелам:и: того часу - це люди Н€Вільні, 

а їх не вільний .стан полятає лише в тому, що воз:и позбавлені цілко

витого nрава виходу 1 · о-:гже, без~:-~ ~овно прив" я:заа:і ;:~о зе11ллі, на якій 

nрацюють. Пе~ех~.ц каланного на іншу ~емлю недопусти1ш~, а само ст

вердження його правного становища як калан~оrо упсвноважнює влао

нида rрунту беs даль-'ІіИх доходжень заверчути його на дотеперішнє 

.місце; зате Rс::.л анни й: ?-юже вистуn2.ти в суді, як о ві:;ок, і nосідати 
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власне майно. Каланmrй - це рільник, що п.латить влг~сцикам землі 

чrrнm; зате, я:t< бувший невільниR 1 отже рі~, н:е nлатить нія:ки:х дер

жавних nодат:ків; ТОМ1J їх не д;:,'":"'се зже й nагане фактичне мате:рі.я:льне 

становище манило і вільних, .я::кі переходять на каланних. Осель ка

лан~пn бу.л_Q доволі багато, їх з~""стрічавмо по цілій Галичині,пере

довсім у державних і ~ерковних добрах, що вказувало на їх nоход

ження: з первісно невільних осе~ь. Назву каланний виводять одні від 

татарсьt~оrо слова " калан"; що означало рід данини, другі - від 

"колє", рід умовни..""'\: нгвільників. 

О р д и н ц і - це теж за дw.ерелами тієї епохи люди не

вільні, але їх зуст~ічавмо ви~ючно й добрах королівських. Як ка

ла:tщі, позбавлені цілковито права виходу, так само і вони абсолютно 

nрив"л~ані до свого обов"лзку. Зате ·мо:>:~уть вис-тупати в суді,я:к 

свідки, матй- власне майно,а ї~ оселі мають nовну самоуnраву. Вони 

вкбирають собі війта, звг.ного тіуно~.1, не nлатять ніяких nода.тків,їх 

судять лише королівські 3rря:дники • Таюп.~ оселями під Львова~ були: 

ЖИравка,Гер~шнів,Солонка. За свої nрава во~ш дають королеві nідво• . -
ди, nасуть королівські стада, виконують слу~кбу к~rр"єрів, гінців, 

сторожів на степах проти наскоків орди, звідк~ мабуть і їх назва. 

Їх становище в дуже сnокусливе і nритя-гає до себе навіть вільних се

лян, які, б~аюч~ увільнитися: від наnасти n2нів, воліли знаходити

сл nід оnікою короля. Рід їх-dьої служби, хоч і колишніх невільни

ків, підносить їх не Jiиme в ряди селян, але в рлди найнижчих бояр' 

звідки то й аналqгічка ГРJ~а людей у ве •• кнлзівстві носить назву 
" п у т н и х б о я: р 11 або панцирних слуг. В час точного відмежу

вання: в Га..чич;ині шляхти від нетляхти ( по 1434 р. -) одні з них опи

нилися в рлдах дрібної ~ляхти, інші - серед селян. 

а о т н і л ю д и - за джерелами тоrс часу також не

вільні ЛІ'>ди. Вони не :мають nрава виходу, бо в абсолютно nрив" язані 

не так до своєї землі, з якої живуть, як до сиого обов"язку, який 

виконJ~~ть на близький замок. Між іниим, вони мають майно~можуть 

свідчити в суді і ':'.,r;. 3устріч~ємо їх пере,Цовсім коло сяноцького 

замку; та:ки:.m були оселі Уличі, Roc тирович і, Пловці, СлночоR, Ти

рлва. Податків не nлатять вони ніяких, зате роблять для: замку різці 

nослуги, nереважно ремісничі. Підлягають юрисдикції замкового уря-
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ду. Зорганізовані БОНИ В СОТНі. Яке ЇХ ПОХОджеnнn ?На нашу думку, 

сатні люди - це колиmні : мешка.нці неві.льRичих осель,створених коло 

.. замку, з обов 11 я:зко:r."r ви:конузе.ти послуги для зю~І,<_У, а з огля:ду на їх 

з~"я:sок з :rарнізоном зе1.псу надан.о ї~t. сотенну військову організацію. 

·:~/ус~річаемо їх nе-редовсім- коло .:Jянока, бо , видно, С.ІІнок в остаІ~ні 
рd-:ки існування захі11;ньо-укр~:(нської держави відог-равав. визначяу 

ролю я:к фортеця ~рот~- ПольЩі й Угорщини. PJ!e в немало дослідників, 
Які rада~ть,що їх с'отенна організація ЗВ 11 я:зана з нашою с·тарою вій
сь:к"овою_ органі заці єю вільз:и:х люцеft, JTJ~'e, сотні люди - це· ,мовля:в, 

_,. 
підза,.\1кова вільна колись людність ~зорганізована в сотв:і .• 

Та вся: історія: нашого права в І добу сві~ить nроти · цьо

го, бо :коли сотні люди - люди цілком вільні в І-й добі,то зві,л;ки ви 

ник~о їх невільне становище в ХІУ ст., ко~1 свою с~ободу до того 

часу змогли зберегти навіть селяни по золостях, де був неnереможний 

вn..11ив боярства ? До того, ~.ш бачимо, шо відносно їх правного ста

новища існує цілУон я::сна тенде:а:ц:і,.я до його поліпщення,а не навпаки

до погір;леннsr. 

В час відокремлення шляхти від інших станів · вони (сотні 

люди ) підносять право до шляхетства. Це право деко·му з них вдаєть

ся здобути. 

· Калан~і, ординці й сотні люди - це колишні невільники,пра-
. . 

· :вне й фактичне становище яких уже nід кінець зг.хідн:ьо":"українсь:кої 
' • t ' І • 

.Цержави nов~кно відрі~няло від ці~ковитих рабів. Тепер вони маю~ь 

осв:овюп.-~: чино'м майже однакове :-·· n_"?а.:вне становище* але N:ають · лише різ

ні заняття й назвИ; вони дістали тако:!; рівні nрава та різну стано:еу 
nринале:Ії<ність. 

: 

3) в і JJ ь н ::\. с е. л я: ни - . 

На зе~~~лях з8.Уід~ьо.-уr~ра:Lнсь.кої ,цержави в руки . завойовни

ків nотраnили вільні сет.r~ня, необ~:шже~і н:ія:::-tимтд обов'•язками,за ви

ня:т:коУ-,щоправда, _ державних обов"я:зкіз • . Та польське право відносно 
сеЛян ввело тут відразу зе.садничі зміни: я:к у nравнім становищі селян 

взагалі, так і в органі зації nоод:І{ноких громад зокрема, впровад..жу-...о

чи тут громади, що жили на німецькін і волоськім праві, до іс:пуючих 
. - ~-

уже громад на руськім nраві. То~лу нан необхідно пізнати головні . ри-

си пр~вного станоmrща селянина в Польщі в той час. 
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В :ХІУ ст. с ел.F.інин, званий в Польщі t: кмете!J:", був ще віль

ною людиною, але вже за.;телсз:оЮ від nана. · і 'навіть частково при:кріпле

ною до землі. Селянин не є в~е власником землі, на якій працює,а 

є її вживачем, щапргвда, rрунт міг він ще nокинути,зиконавши деякі 

умови,наnр:3:клад: залиmкти поле оброб.1Іеним, господарс'1'ВО в порн;цку, 

а якщо сидів на волі,то відсидіти стільки лі1, скільки літ мав волі, 

або осадити на своє місце другого. Вийти :r..;іг він лише в означений 

nравом час і ТФ не більше в однім році я:к з ІО-ти один ( як вказує 
Вислицьки~ Статут). Другим обме-.u.:енням польського селя:нина було те, 

що він мусив платити панові неве.лички:tl чинш, робити кілька днів 

-( коло 4 ) nав:щини і підля:га~ його доv.ініяльному судові .Це доволі 

вчасне о6~·1:е:хення прав селянина причинилося в значній мірі до зан-е

nаду інституту невільництва. 

Ось таУ.і правні засади почали застосовуватися Б г~~ичяні 

до наших вільн1~, nовноправн~L смердів. Застосувати ці права в пов

ному розv.ірові було т~удно, оо цьо~~ опи~алося саме життя. То~~ в 

дійсності зміни прийшли відносно невели~~ та неnомітні,однак, з 

юридичного погляду це був nереломовий час. Селлнин по nраву ttерес

тавав бути власни:ком свого rрунту, але на практиці він свій r'рунт 

продавав і міняв не лише в YJ.Y, а й у ХУ ст. Правом виходу осілий 

селянин в практиці й так не :ко.:ртrстувався, а з невинного на nерший по

глнд суду nана був навіть вдоволений, бо мав суд на місці• Та та

кий змінений: правний стан мав у собі небезnечні зародки зовсім від

:мінн:оrо ~актично го стану в майбутньому. Ми теп-ер займемося: правним 

становищем наших С!•і!ердів у цім переходовім часі, коли старе україн

ське nраво зг.неnадає,а нове nольське ще не було застосовуване в 

nовних розмірах. 

Вільних селян дЕерела цього часу - майже виключно судові 

акти - звуть " к м е т я м И " і ділять їх на чиншових і службо

вих. Перші платять лише чинш, другі роблF-ть і панщину й в nодібні 

до т.зв. " тяглих селян" тогочасного українсько-литовського nрава. 
Щодо економічного положення одні з НІІХ- це посідачі.дворищ,другі

живуть при цих перш~~. 

Щодо громадського ус-тр<nо-СільсЬRИХ громад, діли1ю громади 

на : громади на руськім, волоськім і німецькім правах. Перші - це 
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ті старі громади ( верви ) ,яких внутрішню організацію nолишено не

З1dненою. У громадах на волоськім і німецькім праві внутріmній ус~

рій з11.dнено, про що ще буде :иова. Почн.емо від особдстих n?ав гаЛи

цького еел.я:нина з часіз русьІ~ого nрава. 

О с о б и: с т і n р а. в· а с еля:нина обе:-9ігалися. ще за-

коном, але на інmих nідстs. вах:, ніж це робило українське право І-ої 

доби. Там бережено його як рівного громадянина, тут лише частково 

на ці~ nідставі, а частинно - то-му, що в тім є інте:рзс .nана.Най.я:св:

равіле . це виступає ~ри вбивстві селяп~Еа. Голозщина за вбитого досі 

належала до рідаі, тепер до рідні ( 2/3 ) і пана. ( _І/3 ). Держав
на кара ( 1азна на~а вира ) в Галичині є, хоч у польськім nраві за 

вбивс~во се.:rя:нина вона вже є С"J~).~:.::ів:з:а. J',e вплив :иісцззого права і 

нг.йnезніmа ознака особистої незалежности вбитої людини з~ідно з 

"Руською Пра:адою ". 

Та все таки цл державна кара за вбивство кметя і в Гали

чині з цей час була знsчно ( nриблизно в 4 рази ) мен:r:rа,ніж за вби-

вство mл.я:хтича. Часто за вбивство Ю-.іетя присуд~уєтьсл польський 

інститут карЕого права т.зв. ц о к о р у • Полягала ця кара в то
МJ'- ~ що вбив.ець с те.вав на коліна. nspeд nредставником родини вбитого, 

а це:й, виймаючи ніж або меч_, тримав над його головою,що символічно 

озиач~~о можливість права nомст~ і замирення. За nокалічення кме

тя також nлатиться відшкох;;уваяня і гроmов~r кс. ру ( наша 11 продажа") .. 
.AJI.e за кметя: ця кара була знов таки ненmа 7 ніж за шляхтича, а від

шкодуваннл знов ділиться між потерnілюл: і nаном .. Те саме відносило

ся до rорази чести. Висоту відпtкодування було визначувано за J..!!Їсце

вим українським nравом. Кметь може з суді ;:обиватисл свого пре.ва, 

а=е не сам особисто,а лиш е через ~вого зас~уnника - тобто,власне, 

через свого nана. 

1l а є т к о в і пр а в а смердів до цього часу ge 

· зазназали ніяких о6~ ·.-зжзнь 1 але nольське ц-gа:ао ві дразу намагається 

їх завес.ти .. Польське право не знало сел.я:ни:на - власника r'рунту, 

воно . знало лиmе уживача. А тут, в Га.uичині, те nраво потре.шrло 

на новину - більшість селян - це були власники; вони госnодарювали 

на великИх rocno_дapc т_вах, звалисл дворища:ми, в таztих госnодарствах 

не раз було кілька дес.я:.ткі:а душ. До дворища належали ліси, луги і 
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т.д. В nерші рою! окуnації нова влада не зачіnає їхнього права вла

сности, але nізз:іmе,оселюючи, :rдо"Разу , свіжі осади, nочинає дедалі бі

льше застосовувати нові nольсь :к.і nравні nоняття:. Ha'li смерд церехо-· 

див з дворяща на с ві :;хо осно :а ану оселю, заманений кількалі тнім з ві

льнення:м від nодатІсів і воле:::а, і тю!І самим .з дотеnерішнього власюr- . 

ка зе~ті ставав у~ивачем. В ХУ ст. зтя:га~ть пани силою під свою за

лежність і с;у-сідніх дворщRнних селлт.::r коло їх новезаснованих осель, 

в чo-r..ry доnомогли існут'}Чі вже оселі "Колишньої невілЬної,до землі 

nриВ11 .азаної, людности. · Те.ки:?Іі Чином, у ХУ ст. уже все селя:ь:ство вт

рати-ло nр~во ·' власности :r'рунтів і стало лише ужИзачамr.J: землі, залеж-. . 
ними від nанів, зт. е.сяиків село ·в ~му ж nолнгає · ця їх залежність? 

Пол.а:г .ала воне. , noлepme, з 

користь nані в. 

по :а и · н Е ост л х с е л я н на 

В новозас~ованих qелах nісля: 8-20 -літньої вол~ . селянп 

мусили відбувати на користь nана різні nовинності, лк~ поширено в 

ХУ ст. і на всіх ю-.1етів. :Всі nовинності с:кладал:ас.я:: а ) з чинmу,що 

становив на рік від лану, ц·ебто приnлизно 30-).юрrової одиниці, від 
. . 

8 грошів до одної по~~сьУ.ої гривни; в ХУ стор. гривна стала сталою 

чиншовою нормою від лану; б) дальше .:... кнеть шrатив також nодато:к 
натурою, що становив на рік від лану І-3 міри Жита, дві курки і І2 

яєць; в) третьоЮ nовинністю була_ п~нщина; · в ХІУ ст. вона вистуnає ~ 
дуже рідко, а я:кщо є, то д~ке мала- коло 4 днів на рік. 

3г.те в ХУ сто з розвитком фільварків nанщина nочинає збі~ 

льшуватись і доходить до І4 днів на рі~• А в ХУІ ст. вона дося:га~ 

вже до б днів на тиждень~ від лану. Побіч цього кметь платить де

сятину на корИсть церкви: коло б грошів і дві ~dри хліба або одно 

ферто, тобто І2 грошіва Кметі новозаклад~них сіл були, зfідно з 

nольським правом, вільн:і. від всяких державних тягарів. Та їх nлати 

ли ше всі дворшинні селm-іи:-, що nотрапили ;;т залеж:в:ість ві_д nанів, 

що більше - на н~х на~ладено навіть новий n~даток на користь дер

жави зг. ззільненн.я: -від ·дотеперішнього загально1·о рушення:, т. Зj3. 

"военщину" .. F.оли ж дворцинаі селяни потраrппrи в ::, а.лежність від па

нів, то деякі тягари на користь держави з більшилІ~сл,що розтягнен:о 

і на свіжо оселених селян. Цей невеличкий пода~ок становив 2 гроші 
на рік від лаІГJ і був особли:аіс тю гє.лиць1~и.-х кметів. Назагал, залеж-
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ність :gamиx кметів від nанів у зВ 11 .fІЗК"J "З nо·ви~n:остЯМй в ХІУ ст.ще 

.дУ,Же нещ;в:на і невнормоване. •. 'lи:r.re в ГJ ст. вона набрала .скристалі

зованих форм. 

Всі ПОВИJІНОСТі ВіД . лану та .ЦВО'9ИЩа В Старих ОСеЛІіХ на 

русr~кім nраві становилк коло 7 польських грив~~ь на ріх, що дорів
нюва·ло І4 1-.d_рам з біжжя або цiлc:rvry одному зборові врожаю в _трьох 

морr'ів полл. . 

Др;JГИМ обмеженнJІМ ю,;rе-rів з сторони nанів, незнаним у на-

mім nраві І доби - було о б м е ж е н н л пр а :в - а в :и: х о . -

д · У· Селяuин у цій час має вже обг.rеzене право виходу, щоnравда, 

не цілковито; воно· значно лагідпіmе від nольського, бо селл::-шн, 

спознпвши точ:но означені ~n .. ;:ови, r:;іг покинути r'рунт .. Цричин:а, що вn

лива.JІ:з: на лагідніше унорисвання nрава виходу, буЛи ті, що, поnерше, 

зем .. l!звласники і влада ра..хувалиол з тим, що русьІсе nраво такого. об-. 

меження не знало, подруге, що в - інтересі св_іж:их шляхтичів-колоніс

тів було 3 щоб виходові~ ставити я:кнай~:енmі труднощі, бо лише в той 

сцосіб, перю-:анивmи до себе селян, могли заселити свої пустирі .. ТQ

м:у · на галицькій з'емл.і в ХУ ст. (бо відтоді,вла~тиво, обме-.(!tенн.а: ви

ходу сnравді nоявллється ) вистуnає .r;:ai шляхетські партії.~s.вніmе 

'оселені шл.я:хоrичі ба:r.::али ·б вихід утруднити, свіжоnрибулі на~паки 

nо.Легrrити. Ці-є':ю справою nоважно займаються шл-яхетські . віча в ХУ ст. 

Віче гс...лицької землі в Т435р. постан~вл.я:в, що кметь може вийти nро

тягом двох тижнів по Рі~дві, заnлативши nано~і коnу грошей, джбе~ 

nшениці, Дві колоДr.r вівса, 4 Qусь:кі сири, 4 курки, в~з сина і дров. 

_Коли б пан не хотів У.д:Имо того nустити с~ля:ю~на 1 · селя:ни;н мав nраво 

ск-арж_чтис.я: до суд~т; винний · пан nлатив 3 гр:r-::вни держазної кари, а се

лянин міг після того ви~ти. Селянин,шо в~йmов без відома пана,вва

Еався втікаче:м, а той, хто свідомо прийняв втікача, nлатив 3 гривни 

кари,_ Правні nостановИ польського n:рг.ва відносно nрава виходу ceлmt 
.. 

в Галц:чині введено 8.:-к в І507 р •· 
' 

- до Цього часу витворилосц в тій сnразі місцеве звичаєве . ' . 

пра:ао, яке nізнаємо з су.п,;овях .::жтів І5 ст., бо часто справи виходу 

опинялися: в суді. Суди:ли те.кі сnрави суди коморників ( сяноцької 

землі), суд rродсью1:й (. в nеренись:кій та львів_ській ) , суд зем

ський і коморни~ів р галицькій землі .. Сам вихід зветься вихід або 
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"от:каз 1' - "р~клінаціл". Панує в дій сnраві заса..ца: дсnус:кається - -
вихід :кметя з однієї оселі до другої,але лише того самого nрава.Пе-

рехід в інше nраво дорівнював утечі і селянин розглядавс.в:,як вима

нений. Ці nостанови мали на м:еті сnинити надто частий nерехід се

:іrлн:, при чоМу оселі різного n:рава · могли 1',>Обя:ти собі взаємно :кон

:к;п>енцію. Вихід · був доnущений ·тільки після: . розрахун:ку з ,цотеnеріm

нім паном. В оселях руського права nлатилося по виході одну гривну 

"поклону", а:Ле вихід міг' статися: ли::~е ::з часі Різдвлних Свят.В ін

ших оселях вихід міг нас тупити і поза різдвя:ним час·о:w, але вс~оди 

тіль:ки nіслл . розрахунку з nа~ом. Н~йбіль~е труднощів було,коли кме

ть сидів на волі, бо тоді ~}~rсив відсидіти стільки ж літ або на сво+ 

йому 1·A:icri;i осадити когось, У'!' О nерейняв би за нього обов" лз:юr.Ви

хід нусив ві-Дбутися в · то·чно ознг.чеци:М" час; вихід вночі в13ажався: 

за втечу. 

В оселях руськоГо п~ава nри виході було ще о~но обмежен

ня вже з бо:ку грома~ян. Полягало воно в тому, шо ~ийт.и міг лише сє

лянин,nонад десятку, двадцятку і т.д. Причина цього обмеження: n?лл

гала в то1~, ~о на~і громадяни всі загальні тягарі виконувалй як 

ціла грома.z:а, солі ;t1;арно; коли .ж вийтло б більше ю~е ті в ра~ о~, то 

той саМ"дй тягар бе.з зміни падав на останніх тим тяжче. Звідти і nіш

ло це обм~ження з боку самих громадян. Вкінці останньою .ознакою за-. 
лежиости ккетя: від пана був nриватний суд над селянином. Та про це 

будемо говорити нижче. · 

Вище згадували 1ш, що в Галичині в часі руського прав.а 

були оселі,що жили - на русьF~м, волоськім та німецькім праві;відріз

нялисл вони між собою лиг:r е внутрішнім устроєм громадської уnрави. 

О с е л і н а р у с ь к і м п р а в і - це є осе-
-

лі з . таким устроєм, який вони мали .за нашої княжої доби, цебто з 

устроєм вервним. Щоnравда, вже під кінечь західньо-української дер

жав~ цочалося: введення німецького nрава, але лиrое відносно міст. 

так само ввсдження осель волоського права .за всією ймовірністю св~ 

Ї~І початком сягає теж до часів українського воло ;;іння. Зате з nри

ходом чужої влади nочинається масове nереводженнл · сіл з українсь

кого на німецьке право, що означало позбавлення громади с~моуnра

ви і видання села на ласку осадчого війта, солтиса.Протести людно-
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сти тут помагалй небагато. У всякому разі,в ХУ ст. громад на русь

хім праві є все ще більшість, хоч усі вони засуджені на те, що ра

чі п: е ч:и пізніше оm1няться на в:імецькім,з деколи й на волось,кім nра

ві .. Г:;>оr/а1цr руського n-, <:ва вва.жа~'Jт:ься в~е пере :~итком, і цим якраз 

цікаві для істори ка українського nрз.ва, бо даю.ть нам ,_:, т~~ ливість nіз

нати · і :~ститути заникаТDчого українського прє.ва на га.л:::щ:ькій зеr-,rлі. 

Тиnо:ві гро'!'о!ади "руського nрава" в nочатках чJr:жого вол ·:)

діння це все ще ~ир~а грсУада - верв, цебто ряд прйсілкі~ на оз

наченіЁ Те ї?ИТnрії' звІ:я:заних солідарнО~{) nорукою. Таку r::иршу грома

ду-верв зустрінемо, одна:r:., хіба у " королівсьюrх та- цер::-:овних доб

рах, зате шляхетське землеволоління: :;юзбило вервний зв ' і я:зок nри

с_ілків, бо як тільки одна части:s:а вервної територ11 дісталася од

НОl''У шляхтичеві, а тим са:мим поnала ni .~ його приватниtі суд, а дрt

гому- друга, так зараз nершим його жаданням є - звільнення "ві.ц 

оnоля", цебто від вервного зв"язку, бо nо .... ьсь:r:.з ttoiJ:oлЄ" цілком ві~

nовідало нашій українській ширшій гро ~ш -rу;і - вервJіІ. В той сnосіб 

у шляхетсь-ких маєтках ширша г:;;юмада - верв не втрималася.Де ще іс

нує ширша Г)оvада, там вона старим звичає~- "г6нить слід"~ цебто 

усталює винуватця в каригідне~~ вчднку,nоnовнено~~ · на її території, 

та має деякі судові комnетенції ,~аnр., вирішує справи кордонів,а 

навіть вирішує всі tкаєтко:аі сnори між гроJІшдянами. Подібюrй інсти

тут у литовсько-українськім nраві зустрічаємо nід назвою "коnних 

судів", які в -трималисЯ аж до хУш ст. , - завляки то:r-~у,що Литовсь

кий Статут взяв цей інститут nід свою оnіжу і йоrо леrалізував.На

зага..'І'! у нашім періоді м-п є свідками -того, нк ця ширша самоуnравна 

громада розп.адаєтьс.я:,а доказом цього є розвиток інституту "обчих 

людей", від 'nершої доби до наших часів. В час руського права це 

кляgичні свідки в сnравах земельних границь, яких коЕна сторона 

має собі nривести. Та ці "обчі люди" не повинні бути з цього села, 

мусять бути з iнmoro, видно сусіднього, коли в справах границь 

могли виступати як свідки. ЧО~'!овік " обчий " знає сnірні границі 

Грунтів нела.;текого села, він компетентно :мо.~е про них свідчити .. 
-

Звідки ~ це, коли він не од~оселець ? Зрозуміємо, коли пригадаємо 

. собі, хто це є обчі люди в nер~ій ~обі; це теж с в~ д~~ між іншими 

і в сnравах зеV:ельних гр аниць, але це свідки з тієї самої ширшої 

громади, це - я:краз nротивно є одногромаднни, і сама назва 
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"обчі", сnоріднена з "об~.и:й", з чеським 11 обец",тобто громада,гро

мадський, в:каз;ує на нnвяну тієї CGJ·IOЇ гронади. Тепер люди "обчі", 

не..вnаІЩ ідент~-rчні з людьмr.r чужими ,що nерейшло в nольсь:кий термін 

"обци", я.кий дорівнює значенню слова " Ч~""ЖТЙ ". Тепер уже, отже, і 

зможемо nолснити, звід::кя вз.s:лосл це nоняття: обчого чо.тrові ::ка з на

шої_ доби. В часі руського nрава стара ширша вервна гро1vІ'ада розnа

лася на nоодиноІd ча?тини- села, в . яких люди кол~сь були обчі, 

нині .Вже чу:<і. І хоч вони · вже не лвлю:>ться сnівrро!-·'адянк, є чужо

грома•цз::ни сусідніх осе .тrь, nроте їх все ще називають "обчими",не-- . 
мов на згадку колишньої вервної спільности ~tz'l•eлiв сусідніх, юtні 

вже чужих собі осель. пrо nам1!нть сnільної гроtіади ще була свіжа 

і ще недавно єднали. її спіл~ні еконо~dчні інтереси - видно з того, 

що вонr-1 ~осконало зна~ть границі rрунтів, навіть сусідньої грома

ди. Та хоч нові обставини,nов"нзані з прюсодом Ч:J"ЖОЇ вла,;:;и,розби

ли ширшу громаду, проте в тих зг.л_иmках осель рус·ького права залиши

лися деякі Пf>ИЮ'ети стар ої mиу!'J.ОЇ громади. Гро1!.ади руського П!)ава 

пізнати по тім, що гоJІова г_ромади зветься отаман, тіун або й по

старому ще старець у п~отиставленні до осель волоського nрава,де 

головЕ зветься князь, і осель німецького права, де головою є війт 

або солтя:с. В оселях нашого nрава. ота:r-л:ана, тіуна чи старця та свя

щеника вибирає громада; вона завідує церковним ~обром,громада со-. 
лі .~арно nідтримує всіх своїх членів, переймає no-py:cy, коЛи обвину-

вачений громадянин стане на суд, на суді свідчить про Иого мораль

ність. Еа с:sоїх гро~<~а,r;ськ~ судах вирітує навіть більmі справИ 

цивільно-цравнаго ~арактеру, так що українська громада ще довго 

давала польським державним судам дуже !-"ало ро<?оти. Грома;rса дальше . . 
n.:rатить солі ":f',рно всі . nовинності, розклач;аючи 'їх nоміж своїх гро-

-:-.дІ;l::;я:н. r'руНТИ ГрО~Іа;::;ян В ЦИХ ОСеЛЯХ, ЛК ОСТаНКИ КОЛИ!!П{ЬОЇ задру Ж

НОЇ СПЇЛЬНОС ТИ,_ П0'90ЗКИдувані без nорндку, - ВідріжНЯЮЧИСЬ ТИМ Від 

!рунті в ніt-~ецьких осель, що лежать в одній лінії. 

О с е л і н а в о л о с ь к і м п р а в і _ мусили 

бути тут відот~ ше в ~асах нашої держави,а були це мабуть волохи, 

розселені на nограниччі для оборони границь. Про це може свідчити~ 

та обставина,що волоські оселі, . є~ині з сільсьFжх осель,несуть ще 

тепер військову службу. В нашій добі це оселі nастуші, заселені 
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вже nереважно місцевою людністю, а найбільше її в самбірщині та ол

ноччині, і то - в королівщянах. В той час,коли нові оселі руського 

~ права не виникають, оселі волоського nрава повирюютьсл,хоч не в та

кі~ мірі як ні:rvіец:ького права. Оселі волоського права ·мають ще дово ... 
лі . сильну самоуправу, хоч меншу від осель руського і більшу від . . . 

осель німецько~о nрава. Головою гро:.:;ади є князь, що_ Г"9омада його 

вибирає, а .я:к німецького війта йУенує власник села. Його ур.а:дуван

нл . спадщинне, яке мо~на навіть продати, тим біл:ь::rе,що з тим уря- . 

дом пов" л з ані значні п~;шбут~. Та хоч іменований · князь стоїть в тa

KQf'·W відношенні до с .~л.а, .fiK голова громади руського nрава до .. своєї 
гр"Омади .Він скликає громаду на віче, на .які:r-.1 обгозорюють та ви:рt

шують маєткові сnрави села. Громада поручається за співгромадян., 

со~ідарно nлатить оплати, гонить слід, коnою. !рудти селян волось

кого права є нерівні і носять стару наmу наз;ву .цвор~mа,з яких пла

тять nанові з села чин~,з якого І/3 діст&є князь, решту- власник 

села. Волоські осєлі, злучені в більзу одиницю, з_вут:Ься 11 крайна 11 , 

а її начальник ~ 11 крє.йник 11 • Ним є звичаЗ:но один з найвизн-а.чн;іmих 

князів. Над :ка-яз.я:ми має він лише nрава нагл.ІJду , але не має над ни
ІvfИ ніякої влади .. :Крайна - це округа судово- адміністративн-а для 

сіл · волоського права; двічі на рік відбуваються тут судові віча,в 

nрисут-ності .Ц€ржавного урядника і під проводом К!')а.й~дка в оточ-енні 

князів. ·:J~тдя:ть no волосько~.rj- праву. 

О с е л і н а н і м е ц ь к і м п р а в і в за-

стосу.ванні до сіл по.!'!вилися в nep:r2иx роках чужої влади · і поча.."!и з 

того часу швидко поширюватися:. дr,~ецьке nраво вводжено nередовсім 

в новооселені громади,хоч переводJ:<:ено на ні:мецьке право також гро-

~ мади руського права.. Заснування такої оселі :аідбувглося в той сnо

сіб ,що за певно::::> оnлатою я:кас:ь особа діс 'тає сладщинно війтівство 

з nравом закласти оселю на пустім r'~;у"'Нті.:Вііі:тові відмірюють части

ну r'рунту на його ~ільваро:к, під церкву для: сяященика,а решту (ру

нту ділять на одноцільні куски, звані лана1rn, nризначені під осе

лі для майбутніх колоністів, яких має війт зібрати та nоселити.Ім 

. звичайно дає він 8-20-літню волю, після: чого платя:ть чинш,роблять 

. панщину і дають деся:тину на цароха. Війт є начальником громади і 
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nровідником суду,а судить їх Б оточенні виборних лавників. S судо
вих сnлат третину бер е війт, -penr:ry - nан. Громгди ніrс·ецького nрава 

не :мають ні.я::кої са~юуnрв вя. Єди:юп~., хто має тут щось говорити, -є 

ві:йт, з~l!ежни~ ЛИі'l е віл nана. '~ому nоширювання: осел_ь німецького 

nрава несло за собою скасування: гро:мад:Jької сг.;,!оуnрг.ви, тар; харак

терної для громад руського nрава. :Відносини між війтом і селянами 

були дуже точз:о унерновані; коли ж візьмемо до уваги - Повну залеж-
. . 

вість се .тrя:нина від війта і лана, то стає я:сно, що громади німець-

кого nрава готували дорогу кріnеччині. Оселі німецьвого nрава nоши

рили5яr наvбі.льr:rе в nе~емиській і львівській землі, менmе в галиць

-кій; в с.~ні:цькій, .r.ш згадано, '5ули nопи-рені оселі 'волоського npa-
ва. 

в }- К і m а н с т в о ' 
·~-----~--------------------

До самого кінця укрз.їнської влади з Галичині, так само, як 

інmі :кляси л!одности, не за~!кнулос.я: в окремий стан і міщанст·во.Але 

nоширювання німецького міськогІJ nрава в останніх роках захід-ньо

української держави безсУ1о . .f:rtівно було б до цього довело.Після nри

ходу чужої влади всі важливіші ~-ііста галицької землі nе"?еводятьс.я: 

на німецьRе nраво.Робилос.я: це дуже nросто. Всюди no ~істах були 

побіч інших гро:Еад і німецькі колонії - rртr.ади; теn~р, за чужої 

влади, вj{йта ;:rімецькрї громади-колонії nочали робИти війтом усього 

міста, а Еімецьке право nоширюва~и на всю міську громаду. Окремі 

свої громади збере.гли тіль ки вірмени та жиди, але в сnравах загаль

ної адміністрації,в апразах торгових і nодаткових вони також під

nадали так само nід загальну міську а,mлініс тра.ціюо Всі інr:і rтравно 

були рівними громадянамк міста і 1"ОГЛИ кор;rстуватис.я: всіМ'lміськими 

nравами. Але в дійсн')стl з галицьких "·1істах, а особливо у Львові, 

відразу робили ;украї нській дюдЕос-~і різні труднощі, в зв"я:зку з їх

ньою вірою ... 3 одного бor.J 1 помічалось бажання обло~хити українське 

населеннл всіма ь~ісьІ<ю.ш тягаря:ми нарівні з nовноправними горожа

нами, з другого бок;:r - не допускшrося: J:x до корист·аннл з · самоуnра

ви, а саме заборонеао їм дое туn до ради, заборонено llати: Доюr і 

склепи nоза РусьІ<Ою в;у-лицею, а всю людність nередмїсть ( переважно 

українську ) піддано під ~рисдтлкцію ЗЮ(І'Кового уряду ( r'родськоrо), 
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проти постанов німецького міського права. Отже, в наслідок цього 

бачимо, що вся: людність міста діли.пася: на дві частини: на nовно.u 

nравну і неповноnравну. 

· Але й повноnравна людність за своїм маєтковим станом ді

ли.ТІася: на nатрйціїв і nлебеїв. Щоб дістатися у місьюrй зв 11 л-зок в 

ха~актері nов~оnравного горажанина, треба було бути католиком,мати 

в місці нерухо~е майно і з нього платити nодаток, бути одруженям, 

мати свідоцтво моралЬности. 

Головою міського УТ/Лду в війт, він же є іі rгредсіднико:м 

міського с;>-ду - лави і nредсідником міської )ади. Пізніше ],rіста ви

куnлmоть арь.ва віfіт.а, а nредсідники лавr-t і ра~и є ви._Gорними людь:мт..r. 

Деякі t.Аіста, я:к Львів, ма.їr:з: окре11d nривілеї ,наnр., nраво сF.ладу. 

Полягало воно в тім, що tросисти-ь.-упці мусили ЗУІ!"'Аюгrись у Львові 

й викладати якийсь час свої товарЙ на nродаж, але ш1mе гуртівно, 

щоб дати - місь:кии :куnцям змог~r зR5ути товар. 

В більших галиnьк.-ru:: міс тах вже до І434 р. - всюди був вве

дений новий лад і станова 'Jуспі.льність, тому в w.істах скоріше,ніж 

деінде, втратило силу старе українське nраво. 

Станові Реnuезентації на Г а л и ц ь к і й 
----------~--~------~---------------------------

--~-~-Е-~-~~~-~-~ 

Скоро з nриходом ч~~ої влади nоявляються: в Галичині ві

домі вже в Польщі станові ,еnрезентації,а nередовсім репр~зентації 

шля:хти в т. зв. mдяхетських :аічевих з н·їздах no землях та пля:хетських 

сойwАках з цілої · rал~цької области (руського воєвідства+. 

; :_ляхетські вічеві з"їзди або судові віча nоявллються не
забаром no nриході Польської влади, хоч мoxrna nрипускати, що nодіб
ні шляхетські з 11 їзди бул:и тут і раніше. Вічеві з"їзди відбува-ють

ся по ~емля:х ( львівська, галицька, nеремиська, сяніцька, белзька). 
Скликае ті з"їздИ староста города -- землі,а nрмсутніми на тих з"їз

дах є всі урядники нові й старі з часу української ~ержави та за

гал mля:хти. Завдання їх !)Озібрати nередовсім справи су.цові,але 

через відсутність ще інших шляхетських з"їздів в Галичині вони зай

маються тг_кож і законQдат:ними справами. !х ріmення сnисувалися в 

окрему книгу. 
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Після І4З4 р. в Галичяні введено за nольський зразок шля

хетські соймт..І:ЕШ з цілої галицької области ( р~тського воєвідства). 
Скликав їх щороку сам король в літніх міся:цлх, найчастіше до ·мое-

.. 
тик, хоч соймикв: з 1'їзл;илися також r.o Судової :Вишні, :Коломиї 11а ін-,. 
ших }t~іст. Сойнr-!КИ в першій 1ripi є вищо-с:> судовою інстанціm,але ма

ють також законодатні комnетенції відносно своєї област~ та nраво 
. . "\ 

стазити жадання: шодо введення чи зм~н нав~ть загально-державних за-

К'):-rів. 

J. 

У цей час виконавчі уряди в Галичині отоять nід знаком 

перех9довости і ~а~ть дві прикмети. Перша з них та,що тут немає nод~ 

війної адміністрації - княжої ( королівської ) і земської, є лише 

одна де-р\~< ЗF-2. ад-rvd.ніетрація:. Друга nрикмета та, що ця: адміністрація: 

сцентралізоваgа цілкш~ R&ьпаюr проти того, я:к було в ко-рінній Поль

щі. Щодо першого,то слід зідзначити,що вже nід кінець існування тут 

нашої влади nодвійний nоділ адміністрації на кня:~у й земську nочи-
.. 

нає зникати. Тисяцький входить в залежність від князя, і його урлд 

зливається з ур.я:дом·кн.я:жоrо посадника. А nто тисяцький мав назву 

воєводи, тому й цей к..чяжозе1':ськи~ урядник в городі-землі чи біль

шім nригороді nрибирає назву воєводи. Sa останнього західньо-ук
раїнс·ьkого князя Юрія П-го зустрічаємо во є вод у Белзі ,Перемишлі ,Ль

вові 1! т • .r.;. Такий ха)актер, та навіть і назву адм:іністраційні уряд

ники затримали no городах; і nригородах за чужої влади. 

Щодо другої сnрави - централізаці~,то їУ провадить кожна 

влада з огляду на непевний стан цієї країни,тому всю владу віддава

лося: в руки генерального старости у Львові, уряду, незнаного в 

Польщі. 

· В перших роках nольського володіння ( за :Кази~1ра) цілий 

дотеnерішній а4~dністраці~ий аnарат залишається без змін. По важ

ливіших городах : Перемишлі, Сяноку, Галичі, Белзі, Самборі си~ять 
ще воєво~и з час~в української влади,а у Львові сидить єдиний ~~ 

дЬвір"я нового уряду - генеральниЩ староста. Зоєводи - це короЛів

ські урядники з най:1rиршо:ю а.цмі:а:істратА:вно-судов?ю коЕnетенцією,nо-
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ходт~енням своїм ще з уRраїнсьRих часів. Підлягають вони генераJrьно

му с~ості у Львові, ЯRИЙ є для них вищою ацеляційною інстанцією. 
~ Та вже за yropcьRoro володіння: помічаємо зміни : в деяких :містах 

сидять ще воєводи, подекуд_и сидять вж-е старости,Фднак,по своїх ком

петенціях це те саме, лише з іншою назвою. Так,nрим., в Галичі,Лю

бачеві, Городку є воєвода, в Белзі - староста, у Львові - каштелян. 

Над ними стоїть, як досі, генералью~й стє.рсста. 3 кінця 80-х років 
ХІУ віку наступають дальші ·з ~ d.ни, воєводи ще не зникають,ме схо

дЯть вс~ди на другий rt;тsrн. :;устрічаємо їх ·- або в ненТіІИХ містах,дав

ніх пригородах, або Ті там, :це є староста чи ка..тuтел.а:н.Але тут воєво

да стоїть у~е як nідстароста, отже ~ ~астуnника ста~ости або каште

ляна; де-не-де ~оєводи ~ Це в~е навіть більше nрив~тні урядники ко

роля, ;)7nравт1те.'Іі біль·т:их ключів дібр, щось подіб~е до польських 

старост - дер .. : авЩів.А-,."'С вкінці, з заведенням в;ормальної польської 
- -

адміністрації І434 р. вони зовс-ім за:шка;{)ть. Як бачимо, зоєводи цьо-

го часу - це не nольські во є води, але інс ти тут з .ni зно-юrю"R:ОЇ доби 1 

що в цей час заникає. 

До цілRови-того занепаду воєвод частково спричинилося як-
-

-раз введення: уряд;~J по.1tьського воє:зоди, найвищого зеt>юького уряду в 

Галичяні , . про що ще буде мов-а .. Впродов:-:<: усього часу ло 1434 р. вла

да генерального старости у Львові була таRа сама; він був начальни

ком д.1Ія: воєвод, старостів, каптеллнів. 

Рік І434 ввів поль~ьку адміністрацію у Галичину.В nорів

н~нні з дотеnеріm~ім станом введено такі з~dни: зникли зовсім ста

рі воєводи ,а їх місце зайg.а:ли сенаторські урядники - n~льські 

воєводи, каштеляни та королі :о~ькі Jr-рядники - старос ти. Подруге, об_

межено комnетенцію львівського генерального старости та зведено 

силу його ад~dністраційного впливу лише на львівську землю. 

Воєводи і каттеляки це так зв.сенаторські достойникиt 

бо з ними було зв".язане місце в с_енаті. Воє.вода - це земський уряд

ник,представник ~л.~ти та nровідник загального шляхетського опол

чення. Був він лише о~ин на :всю Гq.личину ( землю галицьку, львів

ську, nеремиську і сяніцьку ), звану теnер руським воєвідствам з 
осідком у Львові. Від nершої половини ХУ ст. nриходять ще воєвід

ство белзьке і подільське з осі.r;ком у Кам"янці. 

К а m т е л я н, колись королівський урядник, тепер вже 

земський - передовсім т.зв. військового характеру. Тепер заведено 
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каштелянів у ко,кній землі р~rського воєві .це тва: львівській, галицькій, 

nеремиській і сяніцькій. 

Староста 

ційно-судови:.r..!Н ко:мnетенцікми, 

цей новий навіть · у Польщі ., бо 

Це королівський ур~дник з ад~rіністра

це - коротrівськи•й муж довір"я • . Урлд 

виник лише на початку ХІУ ст. Старо~ 

ста був у коzній зе JІ.~!лі так само, як і каГІтеля:н. його судова хомпе

тенція:: об·ме:т:ена !1:.1.юсетсьюrм зег.:ським судом; судить він л;..rше селян 

в королівщинах у всіх сnргвах, а всіх інших - ~иmе в більших кар-
.~ . 

них справах - вбивстві, rвалті, підnалі, зrвалтуванні жін~~; це є 

т.зв. " 4 rро_т;;сь:кі артик~тли". Суд старости носить назву r'родсько

rо суду. Львівський ста-роста, хоч і .:;:;алі все ще носив назву гене

рального старости - насправді не мав більmої влади,ні.ж її мав пер~~ 

1mський чи г~лицьУ~Й стаuоста. Всі вони підлягали безпосе~е ~ньо 
~ . . ~ 

королеві, а дотеnе-ріmн:о цечтралізаціІ:) з І434 u о знесено. 

С у д _и ~а Галицькій Україні. 

-------------------------~--------------

Якщо дехто вважав, що І434 рік був роком введення в Га

личині польського nр&:за, то це може хіба :аіднqситися: в повнім зна

ченні лише до ус;рою nольських судів і адм:іністраці~ на території 

нашої ближчої батьківщини. До цього часу були.в нас лише nу б-

л і ч н і с у ~. и с т . а р о' с т и , інакше кг...жучи вовводи,що: 

цілком відповідали судам нашого nосадника з І-ої доби. Цей суд буD 

колегі.яльний, TOJ-ifY що воєвода чи стар.оста судить в оточенні ви.з-. 
начних rr.ляхтичів зе1(лі, як асесорів. Проводить староста чи воєвода

залежно ві!!; того, хто в Еачальним а:~У.dністраційним JІР.я.r;овцем окру

ги. Там же воєво,:;а є тільки .заступником старости,та:w-: він його за

ступає лише з випа.:::ку його неприсутнос ти. Ерім nре:r:сідника і асе

сорів вистуnає також суддя:; він звичайно лите форму.лює осуд .. Ці 

королівські суди . дотри~~валися: польського формальnого nра;ва та ма

терія:льн<;>го nрава - nрава підсудних. А що підСJ.7,.'";ними були звичай

но у~раїнці, тому в nрактиці .::.;ер.v:.алися місцевого звичаєвого пра-

ва о Ц:ь ого права звичайно nредсі~ник . ?е знав, тому суддя:, що сформульо 

з:· р а:е ·;с;у-;:; , був звичайно українського по:хо;:;ження. Комnетенція цw..с 

су~ів пота~юваласн на всі цивільні й карні СП?ави ( крім сnрав,нкі 

,. 
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судизrи міські та сільські громадські суди ) • Бищою, аnеляційною ін
станцією для них був суд -ге~ерального старости руської землі у Ль

вові. 

Року _1434 ~ведено тут на польськи~ лад rродські й земсь

кі сили; ти:м сnособом всі суд.и набрали ~танового характеру. r р о
.:; с ь к и ft с у д це суд стар:юти rроду, йому цо помочі сто

їт~ rродсБкиz суддя. Старосту в випа~ку його відсутиости заступає 

польський зенський ур.я:дник - воєвода. Комnетенція: rродського суду 

розnовсюджузалась на в~іх ~~елканців округи в :аеликих карних спра

вах, т.зв. 4 а~тикулах 1родськ~х,а на ~о~олівських сел.я:н - у всіх 

сnрава..."'{; в інг:тому виnадк;>r це був, по суті, дом±ніsrльниУ. суд корол.в: 

я:к власника дібр, сnовчюван:;rй через старосту. 

3 е :м с ь к и й суд - це немов са~оуправgий шляхетсь

кий суд. Керує ним _ земськи~ суддя ,а судить у nрисутності асесо

рів-Nллхтичів. Засідає су~ в го~овнім городі ко~ної землі. його 

комnетенції підлягали всі цивільні справи, г. Маєткові лише до висо

ти ЗО гривень вартостИ. Що 4-ої неділі сходилися: _nосилені земські 

суди з збільсrе~им числом ~сесорів - знавців сnр~в 1 які розглядали

ся: в суді. К:н:и:ги су.:'~ів rродських і земських звуться акти rродсь-

кі й земські ; вищою інс танці вю дл.я: rродських і земських су;г;ів в 

ш л я: -х е т с ь к і в і ч е в і суди ; збираються вони 4 
рази в рік під nроводом воєводи з цілого вЬsвідства. Деякі важдиві-

rnі судові сnрави, також і аnеляції виношено і на сойМики з ці-

лого воввідства, що збиралися щоро~~. 

Побіч цих ~ержавних і mля:хетських судів мавмЬ в цей час 

г р о м а д с ь к і с у д и: , міські й сільські. Перші - це пе

рева.У.<но суди !-.'іст німецького права. СJтдлть в -них лавт.rки nід nро

водом ві~та всіх міщан у всіх сnравах - карних і цивільних. Міщан 

іншого права ( вірмен, жидів ) судили суди мішаніt де асесорами 

були люди цього п~ава. 

Вищою інстанцією для міських судів був /суд німецького пра

ва при королі. Подібно були уркджені суди сіл німецького nрава 

з тим лише, що апеЛя:Ційно:.о інстанцією для них був суд старости rрод

сь~~й,а не суд найближчого німецького ~dста,як це всюди було на 

заході ( в ~ехах, Угорщині, Німеччині ). 
Г ~ о м а д с ь к і с у д и сіл українського,частко

во і волоського nрава, нічим не відрізняються ві r, наших громадських 
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судів І-ої доба: склад ~ого такий самий ; старець, чи там отаман, 

в окр;_.тжев:ні старших гро~ладян ( доб~ії люди ) судить всі дрібні кар

ні сnрави і всі сnрави маєткові. У більших каРних сnравах ведуть 

встушrе слідство старт.р : зв:ича~нл:, цебто " rоЕять слід" - гро:~~.шдою 

або коnою, звідси - і назва - коnні суди. Громада по:9учаєтьсл за 

доставлення вислідженого злочи~-r~л до судуь 

Sали.::па.;тисЯ б ще д о м і ?. і л л ь н і с у д и або 

приватні су-ди пана,що саме тепер щюлвлл~СJтьсл в Галичині. Ця: інсти

туділ панського суду нєд селяна~ш прийшла в~ готова з Польщі,але 

в nepmi часи це був, властив~, nуб~ічний суд над сечянами,лиmе до

ручений паз:ові. Ця еволюція: на наLІІих очах nереводиться на україн

сь&их зе11~ллх вел. кнлз·івс тва о Тому це !І суд лише на nерший погллд 

nодібний до давнього прива~ного суду пана - в~асни~~ над рабами. 

Домінілльний суд •· це колегіяльюrй суд , з оточенні ІJеллн, давній 

nриватний суд над раба~m - це суд одиничний. У л,оЕіч:і.сrльному суді 

зобсв"лзує право ( існуюче фор1-:альне і 1-.штерілльне право підсудно

го. J, у при:затнім суді r-re зобов"язує ніяке n-раво, крі'f'.! -волі -nана. 

Від домі.ніяльного C"Jrдy в деяких випадка.-v.: є відклик до публі. чного 

суду, у приватнім ніякого відкJ!ику не мо.-~<.е бути. 

Домініяльний суд з~~чайно є тепер вищою інстанцією длл 

гро.мадських судів, а також деякі біль ;-::і сnрави_, пан резервує nід 

cзift осуд. Стає, ·от;r-:е, лсно ,щр ,r;очініяльний суд готував цілковитий 

занепад і розлад грома.цсь~<;ого с~rду .. 
Побіч ци:с згаданих вище світських публічних і nр~-rватн:их 

судів безnеречно ·існували й наші духоuні суди. 

Хоч про Ух устріf і ділль~ість на цій землі не маємо 

ближчй:х да·-шх з того часу, nроте можемо припускати, що вони мало чим 

відріжнялисл від тих а·удів, що були в І-:1 ,:;;обі •. Хіба що лише їх 

особова компетенція: була обмежена неприхильною новою владою лише 

ДО ВИКЛЮЧНО ~j~ОВНИХ ОСіб. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-

І 

• , 
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ОГЛЯД дЕРЖАВНОГО ПР.АВ.А У ВЕЛИ!<ОМУ КНЯЗІВСТВІ. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

І. Міжнародньо-цравне становАще ЗелиRсго Князівства. 

---------------------------------------------------

Істо]і:ю литовсьRо-руської _л;ер~ави з огляду ка її мі~н:а

родньо-правне стан6ви~е мо~на поділити на три пе~іоди: 

І) Ло 1386 Р• 2) від 1366 до І5б9р. і 3) після І569р. 

До ІЗЬбр. литозс5ко-:руська .дер.1•~:ава була ·незалежною .ц-ер

:?.\аВою. В згг.дан:і:м· році нас та є переміна.· Великий князь Ягайло одру

жуеть~л з Ядвигою і стає по~ьськ~м королем. Одна~, тут зайшла не 

л!-пrrе nерсональР.:а уні л, б{) ІЗS5р. ( кре:вським актом ) з:t>r.ів:ено мі~

народнє становище дер~ави- Тим актом пообіцяв Ягайло nриєднати на

вічне Литву і Русь до Польщіо Польські історикИ.вважають,що тоді 

настуnила інкорnорація великого Rнязівства, цебто на,йзвичайніmе 

включення· Rнязівства до польської корони; українські та російські 

історики вважають цей акт лише nерсональною ун-ією. На наm погляд, 

тут нас туnи.ла ')еальна У'.dіл у відносинах nідпоряд-кування великого 

князівства під зверхз:є становище корони. ?-а нашу думку, кревський 

акт давав згоду на . те, що по смерті Ягайла міг бути виборний вели

кий кнлзь, але його с':'анов::Іще було ni дnарядковане польському ко.ро
леві. Та кревсьву угоду Ягайло зробив на власну руку, без згоди 

т. зв. "старих дум·", цебто ради князів роду, чого ви!Іл:агало зобов" л

зуюче звичаєве nраво 1 через що цеf• акт втрачає силу. Таке ?-'і~:g:а

роднє становище Беликого князівства довго не втрималося, бо неза

баро?' по то1~ наступила дея.ка з--мі:-rа. Віленська ~тмова з І40Ір.лік

відує силу підпорs~кування~ а укра~нсько-литовська держава від

тепер в знов саиостіfіна~ лише звt!язана з .короною охоронним,зачіnно

відnорюпл союзоУ. Та вже тоді передбачено мож:ли:вість персональної 

тn:ії в 11а?.бутн:ьо1-rу, тому що в гщюдеж-еькій умові ( І4ІЗр.) ~опуще
но :можливість вибору окремого в.кня:зя: .для Литви. Тим способом ви

ник тісний союз між обома державами; вони могли вести свою окрему 

заRордонну політику, лиrее не мали: права зак~~чати трактатів одна 

з одною. Ця: злука, одна.к, не виходила nоза ме~і со~1зу в значенні 

міжнароднього прова. Польща старається тепер,щоб велиюrй князь і 
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король були стало одното особою, але така річ л:е завжди вдавалася. 

Т9удніст:ь була в тому,що в Польщі _зобов"яяу;вала елекціл ко-ролл,:в 
• • - 40 • • .. -

.!Іитві - сnадщина. Це було Щ)ИЧИ:ною того, шо ця особова уні .я: часто 

зривалас л, nрииіром, у рор. !440 - 1447. :- 'ra I4;Q2 -- І50І. При заклю-
., , . 

чуванні соtазних ~Т}-'ОВ контраtен·тами вже є· в- ни:r· не лиmе два naR~rт.;чi 

велокнязь і :король, а й paz.-r nа:чів лольсь:ких і литозських,я:кі вис

тевJІя:ють від· себе окре~d грамоти. 

:в ИельНИць:rd.:й унії І50І р. П:!_)оєктовшrо сnільний вибір 

ье .1І.кня:зя: і короля:, але цей rгроєкт ~е ді~тав санкції .якраз з литов

ського боку. Як з цього зr~одить, Польщі не вдалося: nідпоря:дкува

~и литовські землі кревськам актом і в нs.ст~тпних століттях. 

3гсадничу зміну приніс акт І56° р. - ЛтоблиЕська·Уніл.Від · 

кр'евської ;у-нії по Лmблинську багато nольських правних інститутів, 

· гол()вним чяном в обсяту дерт~авногр права - дісталось до литовсь

ко-українського права, я:к от во є відська &л;міністраці.я, сот.t:м, соfuАи
ки, судова о:рганізаці_я: І-ої інстанц~ї і т.д. Та,не зважаючи на те, 

не було політ:дч:rсї злу~ обох дepjJ!:BB, хоч дрібна mллхта лк литовсь

ка, так і украї:-:rська зг.для: станових інтересів підтримувала повну 

злуку. Л:облинсь:ка уні л принесла реальну унію .. Цей реальний ха:?ак

тер .унії поля:гг.в у. тім :. І) _ що :нав бути завжди ~ пільний володар, 

вибраний на з-емлях _корон;~.' ~) король стверд~уе з::;кони обох ;r~ержав 

і 8) :мав бути · .сп:і:льв:ий: . сойм в ·обох па.:rг тах посЛів і сенаті (до 
сенату допущено з вел.кня:зівства латинських епискоnів,воєвод і 5 

,;:~;вірсьюа в.кн.яжи~ урядників) ;/4) спільна мо:rета,окремо бита в 

КО'!Шіv .!';ер~саві; -5) збереження в вел.князівстві в силі всіх зако

нів, в~дан:ах до І569р.; в . майбутньому мав ви;щватк спільні або ок

ремі закони ~ля ко~л:ої тери~орії спільний сойм. Вел адміністр&ціл 

лишалась окрема. Таке правне становище великого князівства дожило 

аж Ао упадку Польщі. 

'п. Т е р и т о р і Я • 

Вел. кнлзіво тво не розвинулося в одн3т державу з одноціль

ної території ЕК з етнічного , так і з устраєвого погляду .. Вини:к.;'Іо 

Велике князівство з різних етнографічних одиниць і земель з своєю 

державною історією. Велике князівство - це федеративна дер~~ва, 

осерг ,ч;ком лкої стала перша територі.ял:ьна група, тобто властива .J:::т-
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ва. Поза етнографічною Литвою ( середня Пояіманщина ) ввійшли в її 

склад білоруські етногрв.фічні териТО"?ії, т.зв. Чорна Русь,а в nep

miй nоловині ХІУ ст. і укр z:. ї.1'-юьке Підлт:ш.л, Берестейщина, nівнічна 

Пінщина і край 11і~ .:rолішньаю Пряп" ятт:ю і СО:'!І:ЖІО. Ці npoc тори не 

творили ніко.ли окремої землі в час К';іЇВської д€ржави.В nізньо-зем

ськім періоді творили ці землі аб{) дрібні к=rязі зсr;:-ва, або уламки 

інших земель як Чернігівщw.dи, К:1ївщияи,Сиоленщи:ни. Вf::.Жливе це то

му ,що ці відла:мк.ч: і !<н.азівства :іоіе м·али традиції окре1.юї держави -

землі й ввійшли в склад ли~овської дер~авл без застережень і окре

wих земських nрав. На noчaTКtJ УУ ст. nрийшла :R.мудь., і так виникла 

властива Литва як окрема територіяльна громада адміні.страційних 

одиниць. В дr:>угій половині ХІУ ст. ввійm_ов до складу вел. юr.я:зі вс"r

ва цілий _-ряд українських і біло-русьtсз:х зе-r.,:ель, з яких кожна тво

рила окрему те:?ИТО1;)ія:льну цілість, .я:к : Полоцьк, Віт·ебськ, Смолен

ськ, Rиївщинаt Волинь, Сіверщина ( Чер;{ігівщтАна) і Поділля:. Ця 

д-руга rpyna вві *.mла іншим способом і т:им самим здобула в вел. кня

зівстві інше nрРвне становище. Вітебськ і Волинь ввійшли шляхом 

спадку, Сіверщина І!ІЛЛХОМ завоювання, решта шляхом добровільної 

умови.Єди~е, що б~ло сnільне ~dж ними, це те, F,O вони не були від

ламка~и зє!-.tель без де-ужг.вної традиції; КО.}Т{На з цих земель тJЗорила 

і мала означену територію і до деякої міри свій ок:ремий державний 

устрій. Прим., у 1:\ітебщині - й По.лоцьку nроя:в.чю:rисл риси с з.І-юврлду

ванн:.я: міського населечня, Воллнь 11лала мог;>ттн~-а бо.ярськ~.т аристокра

тію. Ці зе-млі не ~Ю~{на було безогл.я:.::но включити до кв:язівства; 

тре б а було зб 9рігати їх устріz ,а ~о того 3а тих землях сиділи Рю

риковичі і _ !ед~f.иновичі, і їх не мо~на було усJ~ути. Тому прилу

чення тих зеЕель -rv!aлo той наслідок, шо ці князівства nереміняють 

литовську -r;ep~ :; шry в дер,тсаву федераоrивну. 

І.J;ю другу rро1-,аду будемо називати 11 землями і уділами", 

деякі з вуть їх також анекса:ми. Державне українське n-раво,доУінуюче 

на npocтCJpi з19мель і уділів~ вn.;тива.ло і на. територія:льний дQділ 

властивої Литви. За ОJІЬr'ерда і Ее:й:стута Ли~ва розбивається на дві 

територі.яльні оди~ці: Віленське і Троць~е кня:зівства,до .яких nід

ходить і ~tуАь, як т-уетя ощшиця. :КоJ:и моза йде про означення тери

торії, nрим., троцького і київського :кня:зівств,то існує засаднича 

ріжниц.я: }..;і~ стари:r.m земля:r-. .m і новяr·ли. У nертих територія бу.зі:а т.очно 
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означена. Коли в літоnису й.r:;е мо:аа про старі землі,то на означення: 

територіr в~и:а&лос.я: Фразя: "~то коли тягло і тягнет ко городу" ••• 

Sе·млі ще немов знані вже кожному, бо nоділ на землі був опертий на 

глибокій . старині. 

ІнакЕе було в новоутворених князівствах: Віленськім і Тро

цькім, що не гшли окремоr традиції лк дерzн.ви. To1t.y в д.~ерелах по

дається: точні їх гра:tпщі ( Еазви ріР:1 !!ОТОКЇВ, - сіл '). Троцьке кня

зівство, Е:К р~реме кня:зі.~_?тво, не втримє.лося:,г. ~колишній поділ на 

двоє князівотв полишив по собі тахиq слід, що tю терито9ію nоділе

но пізніше було аналогічно ?.& двоє воє:;:;ідств - Троцьке і :Віленське. 

Землі та уділи зберегли свої тз;)и:тор~~ як ОЩJемі О.:::!:иниці, до і по 

поділі на воєвідства. rx тА~иіо~іяльної непо~jш~ости подібно, як 
і права землі, бер~гли ве~. литовсЬкі ' князі окреМИ}ffі земськими ус
тавами. ТериторіF-ль:n:і ч_азви : зе1"rЛ.я:, кн.r::зівство залип:;-илися rreж 

впродовж всієї П доби. Вел.князі · визна~ть їх, .я:к окре~rі одиниці з 

своєю П',) :::.вовою минув;лrmо'?), ц6казсн~ ·чого · є те, що всі земські ус-
.. 

твви навіть уже в час ста3ової сусnільности ХУІ · ст. відносятЬся: 

звичайно не ДО ОДНОГО стану, а ДО ЦіЛОСТИ території і надають де-
.' 

які nрава всій зю!лі. Великі князі, про те, п::анували терито:ріяльну 

традиці::о nоодиноких земель, nоли;rrали їм навіть власних удільних 

кня::зів, про що буде мова в іншім місці. 

Удільз_і :кня:зі є немов nосередніми r.ліж вел. кн.я:зе:м і слу

жебними к~я:sя:ми, sеУлі яких не раз було більг:rе. Де.я::к'і, однак, землі 

з часів кч:ї вської дер~<ави не 11.югл::-r таки уникнути по;;:;і;Лу на дрібні

ші J.~діли ( верхЇ:вські І-~чя:зі, Сіверщина, частково 'й Волинь ) ,так що 

ці колишні цілі з.~tw·л~ опинилис· я: в литовсько-руські :І дер~;~ аві, як 

збірка дрібних уділів, лише з моральною перевагою удільного князя: 

голозного города .. Звідси: то _ ;-.m вз.я:ли ~ назви : "земля:" та "уділи" · 

на означення: nрилучених до зл~с~~вої Литви українсько-білоруських 

земель, чи то ~е цілих, чи розбитих уже на дрtбні уділи. Особливо 
г . 

н.~ схі.z;;нім погnаниччі у вел.rке·· князівст:ао входив цілий ряд велиr. _ 

руських князі~, т.зв. Верхоокські князі, що стояли у правній заЛеж

ності від Q69~ володарів - литовського вел.князя і московських вел. 

князів. Як . ? згаданого виходить, землі - це більпті о .':!;иниці, не nод- _ 
_ роблені ще - це зеЕлі київської дер:т~ави:, у,l!іл:и: - це вже nодроблені 

землі, а єд~ає їх !' один -комплекс хіба і сторичпий спомин· .у ·деяких 

землях і удtлах. сиділи удільні князі, делких князів уряд ус~ув, 



- 63 -

але територіяльний nо~іл через це не емінлвся. 3 огля~у на зміну 
представнйка влади ( намісник замість князя ) та:ка теТJиторіяльна 

одиниця - земля - прибирає часqм назву замість князівства - намі

сництва. В ХУ стор. зустрічаємо вже намісництва не ли~е на терито

рії анексів, а й на території властивої Литви. П~и - кінці ХУ і з 

початком ХУІ ст. наступив nоділ на воєвідства, який, хоч роблений 

на зразок аналогічного поділу в короні, був оснований на історич~ 

ній традиції землі. ВиниRає ці.лий ряд воєвідств. У властивій Лит

ві: Віленське, Троцьке й їVМулське, на українській теJ?иторії · : .Київ

ське, Волинське, Берестейське і Брацлавське ( на~ рікою Богом); 
Підляське Поділля в nоловині ХУ ст. ввійшло по корони. Назвою 

длJ'І так установленої т-еl;)иторіяльної одиниці nід П"9оводом воєв9ди 

( декуди старости ) є воєвідство або ~ержава, волость,повіт і т.д. 
Пі л; 'Кі"Нець ці єї .~о би в час Люблинської унії ус тале но назви. для бі

ЛЬ11ІИХ те-оитоuіяльних одинчць: назву "воєвідство" ( для: Жмуди -. 
"староство 11 ), для менших територіяльних олдниць назву полЬсько-

го nоход.ж-ення - ''повіт" ( часом називають їх і "державою") • 
П~віти діляться на волості, а волості - на села. Та цей nоділ не 

міг бути послідовно пе-реве.цений,а саме з огляду на території слу

жебних_ князів і церкви, цебто з огляду на екземпти ( вийняття 
з-під судової адt-'ін:істрації влади нанісюп~ів чи воєвод ) • Право 
екземnти діставали не лише служебні кнлзі 9 а й маrнати,особливс цим 
правом користувалйся 11 Пани Ради "• 

Нижчою одинИцею від повіту були волосні громади,що скла

даються з кільЕох nрисілків. Вонч були найwенmою адмініст~аційною 

одиницею. Однак, шля:хе~ське землеволодіння розбило волосну органі

зацію ( давня в нас вервна ), цебто mиpmy громаду, на ряд дрібних 
сілj громад. Бо траnлялося не ~аз,що з тієї самої волости одно 

село дісте.вав nан, друге - церква 9 а ще інше діставалося під владу 

князя. Те потматування волости між різних власників розбяла її на 

дрібІіі одиниці. 3в 41 язоR мі~І< ними був можливий: лише тоді, коли вся: 

волосна громада :знаходилась у одного nосідача; волосні громади в 

той час занеnада~ть,а села, досі лише господарські одиниці, стаютю 

nоволі найменшими адміністраційними одиницями. 
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Ш. Н а с е л е н н я • 

Якщо терито~ія творила собою не якусь одноцільну одиницю, 

а конr'льомерат Di з ни:< одиниць, то так с ю.ю й nід наці анальним і 

суспільним оглядоР населення не було од~оцільним. 

В склад дер~ави входили: литовці, що заселнли басейн Ні~ 

~ану і \Тtмуді; українці і білорусини входили майже в цілості, Rрім 

української Галичини і :Холмщини. Крім того, були нечисленні nоль

ські, велнко"?уські 9 тат?."J?СЬКі та :1:-сидівсьт{і колоністи. Під сусnі ль-

- ним оглядом населенчя вел. князі вс тва - · це була мішанина різних с-ус

пільних груп. Розгляне·мо н є.с.е·лення під етнічнюл і суспільним огля

дом. 

А. Населення вел.князі вства за етнічно-nелігійною 
п р и н а л е ж н і с т ю • 

І) lt JI и т в и н и " і "русини". 

Релігіfmо-етні~на . при~алежність ,цебто прwнале~ність до 

якоїсь віри чи етнічної групи, була у вел.князівстві джерелом ін

шого п-равного поло:-r{ення в державі. В .тtже·релах до історії права ці-. 
єї лоби з ус тр і чає.мо ми на з ви " Руси " і " Литви ~~, " русині в " і 

" литвинів " , яких nравне с танqвище HG завжди було однакове .• Під 
цими на з вами ро з умі ється приналеУшіс ть або терито-аія:льна до влас ти

вої Литви чи анексів, або релігійна чи_визнавців східньої віри~По 

уніІ з Польщею під Литвою розуміється рідше етногр~фічну приналеж

ність,в біль ~ості розуміється приналежчість до римської віри,так 

як під Руссю - до пnавосланної. 

· Коли 1''-ОВа йде про правне становище в державі отrних . і дру

гих, то до унії І3dб р. nід етнічно - релігійним оглядо1vr не знаємо 

ніяких обм~жень населення. Лібе<;>альний огляд толеранції старої ук-, 
nаїнської ·.цер:~tави і }\ЛЯ чужовірців, щ;нп.~. г пстей, - пере несено і 

до вел.князівства. Пога~ська віра перед правом була упvавнена й 

, толерована на1fівні з п-р авославною і католицькою; на .становищі уділь

них князів і в Раді зустрічаємо князі~ різної віри 7 християн і не

християн, католиків і некатоликів. Ли~е унія впроваджує релігійні 
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ріжн~ці й nравні обме~еннл; релігійна приналежність може тепер ~е 

впливати на правне становище даного горожанина в державі. Роби~ь 

це . Br<e nерший nривілей Ягайла з I:Sc37 р.; він ділить суспільність 

на хі;)истиян ( католиків ) і qехристиянt чим визн~вці грецької ві

ри мали б бути noc тавлені на рівне полоЖе!шя: з нехрис тияна:ми. Однак, 

у nрактиці під правним оглядом у~е теnер можна розрізнити католи

ків,правосланних і нехри·стиян ( жидів і татар ) • Ьгаданий вище при..~о 

вілей наказує литовцям і русинам прийняти католицьку віру, забаро 

няє nодрузrсжя 1ІТіІ:t катол:r-rками і некатоликами. Принале)!(ність до ка

толицької nеркви став основою кориснітого становища під правним 

оглядом. 

Пnивілей з 1387 р. постановллє,що лише католик може мати 
земл-~о на nовні111 праві ( "плєно юре " ) , моУ.Се бути власником без 

велких об1-rе)!{.ень. Католикам з шляхти надано також більші особисті 

права. Католиків звільнено від державних тягарів ( будова мостів, 
замків). Хто х~тів мати ті самі права, мусив перейти на католиць

ку ві-ру. 

Другий т.зв. городельський п~ивілей з І4І3р. визнає нові 

права й свободи тільки к&толикам. Лиrrе католик може прийняти герб. 

Коли хто nрийняв католицизм і тим самим н~був привілеї,а пізніше 

відпав від католицької церкви, - тим самим втрачав набуті привілеї. 

Цей nривілеn стосувавс~ в дійсності лише до властивої Литви,де 

nрийнлвся католицизм. Там nnавославне на~елення стало тепер уже 

неповноправне; хоч ці привілеї не стосувалися до земель . і уділів 

( анексів ) та все таки зустрічалися православні шляхтичі й nани з 

тих зеr.rель з обме~еннями - особливо~ коли ~ає стосунки з централь

ним урядом. т.:rе могли вони зам],.rати с тановиша в центральних уnядах 

і належати до княжої l?ади. Ци:w відсунене більmу частину шляхти 

ві.ц впливу на державні сnрави,що спонукує її ставати в ~яди оnо

зиції до уряду. 

Другу 6азу щодо nравного становища католиків і щ>авослав

них у вел.князівстві nочинають роки І432-І434. В цей час зрівняно 

nравославних nанів з кFтолицькими. Православні одер~али право не

обмеженого nосідання: найна ( пл єно І')ре ) , 1южливість дістати герб; 

тепер стало заборонено карати їх без nопереднього суду,відбутого 

за зобов"язуючим правот-л даної Nrісцевости, .звільнено їх від оnлати 

т.зв. "длкла" ( данина худобою або збі.ж.':СЯМ ) • Та все таки централь-
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ний уряд вважав не:можлflВим достуn для .некатоликів на центральні урн..
ди, хоч ця за~ада не могла втриматися з огляду на біль~ість nраво-

славних; в цей час зустрічаємо мИ nравославних у вел княжій Раді· . . ' 
nрим. кн.Острозький був троцьким воєводою. 

Привілеями з І563 і I56d р. цілком зрівняно nравославних 
з католиками, і це траnилось з огляду на майбутню унію. Але в nрак

тиці все таки роблено nравославним всякі труднощі й обмеження. 

2) ж и д и. 

------------------
J{ и д и з"явилисл у властивій Литві в половині ХІУ ст., 

а в українських зем-лях - раніш€ • .В литовській державі ,як і в Захід

ній Европі, правне становище жидів було цілкоr.JІ своєрідне:~они жи-

ли на nравах чужиr-щі~, · не зважаючи на те, що жили постійно в дер

жаві. Розглядані як чужинці, тю,.часово оселені, жиди не nідлягали 

vісцевим органам, а стояли nід оnікою великого князя або князя зем

лі, де він ще був. Подібно як і на заході, стояли жиди під опікою 

короля, за що платили окремий nодаток, т· . зв. 11 У{Иді вське реr'але". 

Правне становище жидів у -вел.князівстві . було краще,ніж на заході. 

Вони стаJ!и найважливішим фактором у фінансових сnравах в державі. 

Вони через ·свої організації - " кагали 11 позич'али :маr'натам і держа

ві граші, nереводили Фінансові трансакції з баришем д.ля себе і . дру

гої сторони, :в разі nотреби удj.лювали кредиту, віДчаймали коршми і 

мита. Це бу.JІо nричиною їх вигідного фінансового і економічного ста ... 
новища. Уряд допускав їх до великого впливу в цержаві.Ця фінансова 

сильна опозиція жидів мае: наслідки в їх правніи становищі.Вел.кня

зі своїми привілеями ставлять їх вище від місцевого населення міст, 

ставлять їх нарівні з шляхтою, і зовсім звіл~няють від дерЕавних тн

гарів. 

Перші жидівські привіле~ Вито~та І338 і 1389 р.відносять
сл до поодиноких жидівських гро~ад Троки,Берестє і !родно. Та л~раз 

- -
ті поодинокі ( особові й групові ) привілеї стали поширювати на все 
жидівство в дер~аві, так що Fиrмонт І-й санкціонував і дотеnерішні 

привілеї доповнив ще новими привілеями для всіх жидів. 

~оку І495 наступає длл ~идів погіршення · їх правного поло

ження у вел.князівствіо Вел.кнлзь Олекс андер мабуть з релігійних 

мотивів ве~ів прогнати жидів поза межі держави. Та ці за~ядження не 
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вдалося здійснити. Вже І503 р. приймає він ~идів назад у велике 

князівство.По їх прагианні заряджено конйіскату ~идівського май

на на користь де'І_)жави, всі довги 1-~али уважатися за неіснуточі,а дов 

ги, затягнені у жидів на rрунти, мали вплинути до дерхавної каси. 

І503р. жидам повернено назад усі права. Крі·м цього, здобули собі 

w.иди ось які права особові й маєткові. Особові права:І) за вбив-

о тво жида карано смертю ( за вбив·с тво селянина такої кари · не бу

ло); 2) за об~азу й побої- кара грошова і відшкодування За муку, 
. -

нарівні з шляхтою; 3) в жидівсюкі с:вята не віЛьно ' було кликати 

жида перед суд, заборонено займати їхні синагоги і осуджувати за 

ритуальні вбивства. Маєткові права: І) ~иди могли бра~и в за~та

ву речі рухомі, крім церковних і закривавлених речей ( закривавле
ні ±ому,щоби не заходило підозріння,що речі, здобуті розбоєм) ; 
2) могли ' брати в застав;у~ й нерухоні речі. в разі nретенсії третьої 

особи щодо даної в заставу речі, ~ид оправдувався присягою,що не 

знав щ:ю таке право третьої особи· ; 3) жиди ма.іrи П'!')аво тор.гува

ти нарівні з іншим місцевим населенням по wістах. wиди були зорга

нізовані у кагали - жидівські збори, які опіку:валися всіма жидами; 

}Іали своїх шкільних вчителів, своїх канторів ·і синагоги. Через 

кага.пи . впливали гроші до вел.княжої каси. На чолі кагалів стоять 

виборщ:і старости,які під проводом т,>абина Еавіть у цивільних спра

вах судили жидів між собою. Карні спра~и судив Rамісник; апеляції 

від кагалів ішли до докторів жидівсьІ'.ОГО права. Навіть у тих випад 

ках, коли лише одна з спірних сторін була жидівська,судив т.зв. 

жидівський суддя; звичайно нин був підстароста•В справах об-рази 

жида йшли скарги прямо перед вел.князя. 

У містах 9 що їх власниками були пани,могли поселятися ЕИ

ди лиmе за дозволом · власника і то на догоDО1fених умовах.Судити 

справи між жидо·м і не::Іидом мав пан; та жидів і тут с_удили кагали 

( -рабин і виборний староста ) • 
На початку ХУІ ст. настановлено начального ЖИІ\іВського 

урядника т. зв. старшого над J'Шда:ми, який з жиl\івськими докто-рами 

мав nраво вирітати судові справи між жидаии в П-й інстанції і. ре

R"Оезентувати ~идів перед осе'І)еднім урядом. Та цей уряд не втримав-

ся. 
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3 ) Т а т а р . и • 

Татар зустрічаємо в воєводстві Троцькім вже під кінець 

ХІУ ст. Походять вони з 'rатарського полону і добровільних еміtран

тів. Соціяльно діляться:: на селян ( 11 mто _ людей не r-1ають" ••• ) і 

князів •. Поло~ення: правне селян рівне з нашими. Несуть вони,однак, 

воЄнну службу, л;воє або троє татарських господа-рств дають одного 

саЛ.цата. д:ея:кі з татар мають своїх "підданихн чи н людей", .ціс тають 
'. 

села на · •іслужбу" ,як і інmі бояри, має _тнос ті посіда'ІІ)ТЬ на тім самім 

Браві. Судили їх старости. Це правне .становище татар потвердив 

.wиrмонт· .Август'о Лигrе Волинський Статут n.ередбачає леякі обмежен

ня: прав татарського населення: : 
І. Татари не могли мати невільників - християн • . . 
2. Не могли входити до публіч~их урядів. 

3. 13 суді не :могли виступати, я:к с ві цки. 

До сеймиків татарська шляхта доступу не мала.Татари,ру

шаючи в похід, ішли під своєю хо~угвою, коди .ж· їх було мало -
-

йmли під хоругвою старости,я:к його приватне війсрко. 

Татар зустрічаємо за кн. Олелвка в ХУ ст. і . на Київщині. 

Вони ви'конують · всіляку службу. · -:Lx багато в Черкаськім пові ті, але 

з часом перемішалися вони з місцевим . воєнним населенням - козака-

ми. 

А. НАСЕЛЕННЯ ЗА СУСПІЛЬНИМ . ОRдАДОМ. 

· За суспільним с кладо.м нас ел~ння: в П-й добі ще не є ста

новою суспільністю, але воно перебуває вже в переходовій стадії 

на шляху до неї. Лише в час Люблинської унії остаточно закінчує

ться: поділ на стани.У зв"я:зку з цим в період перед люблинською 

унією мали силу всі інститути українсЕкого права. Та військові 

вимоги і ню1е.гання держави створити. лкнайбільmу ~ількість кінної 

служби стае: рушієм у виникненні та розвитку окремої службово-вій

ськової лицарської кляси, подібної до західньо-европе*ського фев-
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.цалі:з:му, з другого ж боку редиnуваннл nольського npa!3a ( І374р. 
коmицький nривілей ) вnливає на сусnільні відносини також в ук

раїнськQ-литовській державі. Після Jlrоблинської унії давні сусnіль

ні кляси остаточно фор"~>~уються в стани пnи:віл·елJ.ли і спецілльними 

законами~а в другій nоловині УУІ стор. поділ на стани ст~є доко

наним . .Фактом.Все. nовноnравне населеннл вел. князівства . в наслідок 

цього nоділяється, ЯІ{ і на заході,на т-ри груnи : І) духівництво, 

2) б9яр - шляхту, З) міщан. Селянство nотраnило остаточно в nов 

ну залежність від власників землі лише в nершій nоловині ХУІ ст., 

а вся ця маса населення опинилася у nриватно-правніт-А відношенні 

в залежності від шляхти або церкви, і тому її не можна вважати ок

ремим станом. Зате невільництво під кінець цієї доби доживає остан 

ні свої дні. Але хоч і не можна говорити n-po ста?ову сусnільність 
у ХІУ і ХУ с~., та все ж і в цей час видно гуртування населення~ 

!РУПИ,а наслідком цього· - nоділ на с~ани. 

І) д у х і в н и ц т Б о • 

Вже в час українсько1: київської де"?жави духівющтво з 
І 

церковни~~ людьми було найбільш Бідокремленою клясою від інших груп 

населення, найбільше набрало форю~ суспільного .стану. Все таки во

но не встигло занкнутися в ок-ремий фактично і правно зорганізова

ний стан, як це було на заході. В час прилучення укnаїнських зе

мель до литовської держави наше духівництво опинилось без опіки 

центральних властей, бо з початку на великокняжім nrуестолі сиділи 

нехристилни~а пізніше nануючим став римський обряд. Духівництвом 

оnікувалися хіба удільні князі; владики,наприклад, беруть участь 

у радах удільних князі в. Причиною nоганого станевища було · те, що 

не було міцного ц~рковного цечтру~бо - значення митрополії значно 

занепало. ПогірРІало і становище грецького духівництва в новій дер

жаві,тому що ставлення до грецької віри було цілком неnрихильне. 

У :Вільні, Києві, Володимирі, Бересті та на JТімJrді настановлено єпи

скопів і їх nідтримували центральні керівні кола. До того й римо-

·католицьке духівництво вважало себе членом окре·мого стану - силь

но зорганізованого на заході, а особливо в союзній Польщі. 
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Привілей з І387 р. затримує "привіл .еr'іум форі" духовних 

осіб,а латинське духівництво здобуває собі ще звільнення від усіх 

тягарів,чого не мали грецькі духівники, і nовну ексемnцію від ад

мініс траційних урядів. Найбільшим здобутком латинського. духі вни

цтва було те, що їх Еіnи:скоnи ( чотир~І ) входять до складу велико
княжої Ради як члени і зараховуються до Панів-Ради, звідки й ви

никає її nоділ на духовних і світських . nанів. Все та~и . такого зна 

Чення, як · деінде, латинські духовні у вел.князівстві не мали тому, 

щ·о їх було·: небагато. 

3 прихо.11;ом реформації і в великому князівстві з"являють

gл нахили зменшити nривілеї ~ухівництва, головню~ чином знести 

"привілеr'іум форі". Постановлено, щоб духовні не ногли у світських 

сnравах позивати церко:ених людей перед церковний суд,жадано, щоб 

-духовні особи не нали права засі.дати у світських судах. Під цим 

розумілося: усунути латинських єnископів з великокняжої Ра~~,яка 

була теж і найвищим держанним судом. Постановлено також,що духовuі 

маєтки повинні виставляти й нести військсnу службу. Це вводить в 

загальний закон Литовський Ста тут з І529р., в якому no-r-.dщeнa стат тя, 

де сказано,що з земських У.аєтків,які набули духовні, вони повин

ні відбувати військову службу. Це стосувалося й до латинських і 

грецьких духовних маєтків~в наслідок чого ·духівництво мусило своїм 

коштом утримувати бояр і nанцирних людей, які й виконували за них 

військову службу. ( Печерська Лавра висилала,напn., ІО озброєних 

всякі в ) • Та мю . .ю цих обмежень латинське духівництво творило зам
кнений в собі стан. Становище гр.духівників було далеко гірmе.Ос-

· ~овою п~авного становища грецького дJ~вництва стало аж потверд

ження в І499р. відомого Фальсифікату з ХІУ ст.,що носить назву-

" ЦЕРКОВНИТі УСТАВ ЯРОСЛАВА". Він nотверджує: · грецьким духовним осо

бам значні nрава, головним чином "привілегіум форі", цебто устав 

про церковні суди. Все таки: І) ·вел. кня:зь ·в мішується і в церковні 

суди грецьких владик, 2) справа деся:тин відносно грецької церкви 
є неунормована, З} nрохання: волинської mляхти,щоб вибір на вищі 

духовні посади відбувався на місці h-равославними, а не щоб їх Іме

нував вел. князь, залишилася без ycni'xy, 4) г!)ецьке духівництво 

не здо~уло собі політичних прав навіть по флорентійській унії,nе

~едовсім не адобуло доступу до вел.княжої Ради. 
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Цє все вказує на пониження: грецького л;т.л:івництва.У вел. 

кн.я:}Т{ій Раді засіJ\ають лише латинські єшюкопи не лите з,;.,за nроте

гування: асереднім урядом, а й тому,що вон~ походили з вельмож

них родин. Лише за Свидриrайла і Казиw1ра зустрічаємо в вел.княжій 

Раді Православних єпископів. Стагюін.я: потрапит~ в склад княж.Ради 

під кінеЦь ХУ і протягом ХУІ ст. не мали ніякого ycuixy. Грецькі 
владики не одержали місць у вел•-rко-кн.я:жій Раді, засідали тільки в 

l;)адах удільних князів. 

Права духівницт-ва рю.юьт<ої церкви були заведені в писані 
. . 

nравні норми, а rрецького духовенства - ні ·; через те в ту добу 

нате духів иицтво не творило стану в. такім ро зу:r..1і нні . як на 3аході. 
,· :. 

М а є т к о в і n р а в а д у х о в н и ~ • Грецька 
держава, як юридична особа, мала маєтоІ<, щ>ив•'язаний до поодиноких 

· бенефіцій. Виходячи з загальних о6ов 11 язків власюіків землі ,Литов

ський Статут · запровадив військозу службу . з . цих маєтків. Маєтки 

були по суті власніс тю се.ч:я:н, а .л; о це]?І{ВИ належали nрибутки лише 

державного хара:кт.еру ( nодатки, полюддл, посошне ' ) і; "дакла" (nод. 

"ін натура '' ) • Деякі ма.єтки мала церква в nовній власності й на 

них госnодарювала за допомогою невільників, а коли лід кінець ХУІ -

ст. було введено К!]ілацтво,- селяни обробляли й церковні маєтки. 

2) Ш л я: х т а б о я р и • 

Коли vдеться справа про бояр - шляхту,то треба ствердити 

дві речі 0 ' -. 
І) Що друга ~оба - це час кристалізації шляхетства як 

окремого стану. Тоді ще була можливість різним людям з різним пра

вним становищем увійти до шляхетської кляси,. лише nід кінець ХУІ ст. 

формується: шляхта в окреми~ стан в правному розумінню. 

2) На цю кристалізацію вщ~ивали~ норми українського nра

ва, литовського ( воєнно-службові інститути ) і польського nрава 

( ідея: рівностИ шляхти). 

Певна річ, що основою пищої кляси стало старе наше бояр

ство. Боярин в розумінні старого українського nрава - це ніщо ін

ше, як багата людина; тут не відоrрає ролі родова традиція,голов

не - чинник плутократични:й - багатство. 3 прот.я:гоN часу роздроби-
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лис.я: маєтки бояр, але все таки назва "бо.арин" зберігалася: й далі, 

хоч не один з такrrх зубожілих бо.я:р . став маєткова рівний ,або й 

бідніший від смерда. В наслідок ~ого багаті бояри nочинають здобу

вати іншу назву - "nанів ", no'r.iм по.цьську - "зємя:н". Вища верства 

бояр-шля:хти створилася з наших .князів і литовських маrнатів .Наші 

князі стояли ,власне кажучи, nонад сусnі.дьністю як представники 

зверхньоr влади, але зберегти собі ста~овище суверена могли лише 

у~ільні князі~ Інші династи були або на д~орах братів на хлібі (на 

кормленію ) або зай1!али станевища ню~існи1<ів у nригородах, але не 

мали там зверхньої вла~и. Часто таке становище займали на окремих 

умовах з сувереном. В той спосіб виникли служебні кн.я:зі,я:ких зу
стрічаємо вже в західньо:українській державі ( згадка про них у 
Волинському літоnису ); багато їх було і на Поліссі. :Крім назви 1 

походження з ВолGдимирового племени ці князі нічого більше не ма

ють спільного ~поняттям князя як . зверхника з~млі. Це собі звичай

ні власники великих земельних площ - просто магнати. 

Окремий спосіб військової організації в Литві змушував 

велик.кнЯзя: віддавати великі лятифундії в руки ланів за військову 

службу, через що ' ВИросла тут маrн.а.тська кляса. На nереломі ХІУ і 

ХУ ст.ст. вони становлять найвищу верству тутешнього боярства й 

адобувають уже відому на:зву - 11 nани: 11 ~а на земляХ, що межували з 

Польщею, - назву : "аєм.я:ни: " • Ці nани- разом з князями заповнюють 

велико-княжу ~аду, зві~си й назва їх - П ани- Р ад а .Стара 

назва - "боярин" залишилася вже лише для .r;рібної шляхти; особливо 

найбі:'J;ніші її в~рстви вистуnають nід назвою бояр - "n у т н и х 

б о .я: р " • Отже - З цього генетичного nогляду в склад найвищої гру
nи ш.ляхетсЬког0 стану увійшли, з одного боку, - наші давні князі, 

а другого· боку, - на,г::і.лені маєтками за військову службу литовські 

ма!'нати. Значний вплив на формування: шляхетського стану мало також 

і nольське nраво своєю тенденцією зрівняти nравно всю шляхту (ко

шицький nривілей ІЗ74 , р _. ) , що в час ,люблинсь'Кої унії nравно нареш

ті стає доконаним фактом. Та хут в~е ставало актуальним nитання 

про те, хто налеУ.<:ить, . а хто вже не н<:ше:ж.ить до шл.яхти-бо.яр,бо,я:к 

відомо, уr<раїнське nраво не знало nравної nерегороди між поодино

кими кл.ясами населення, а nерехід між бояр був можливий і багато

му смердові, коли той розбагатів. На оформлення ш,ляхти в окремий 

стан в литовській ~ержаві вnлинули : 
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І) Військова служба цього часу. В нас військова служба 

була загально обов"язкова. Інакше було на зах:ол;і. Там старе гер

~анське ополчення цавно замінила кінна служба лицарства,і це ста

ло там головним нервоl'л, що вп.n:ивав на витво"?ення окоемого шляхет

ського стану, бо витворився погляд,що той є шляхтич, хто виконує 

військову службу. Так само у вел.князівстві ВУ.<е від ХШ ст. була 

кінна ві Ч:ськова служба; в тео_Рії був загальн.иіt обов"язок військо

вої служби:?але в практиці виходило таке,що лише багата людина мог

ла нести військову службу на коні чи: особисто, або 1-.югла висилати 

кінні загони. Шлях'l'а виконувала службу особисто,а селяни (грома

ди) в:нсилали спільними си.п:ами лидrе кількох їздців ( мабуть - і 

одного їздця ). Але в час роздріблення М$-ЄТків бояр були й такі 

випадки, що деякі давні бqяри не могли нес ти військової кінної служ 

би, і навпаки - деякі багатті смер)'І;и могли це роби'):'и й службу вико

нували. А що під то _"~І;ішній час виконання кінної ві йс ь:кової служби 

було ознакою приналежности до шллхти,то ~ доступ до шляхти ще . . . 
nротягом ХУ стор •. був можливий t ни~чим верствам. Протягом всього 

того сторіччя видно в тлихетській верстві вічну флюктуацію,особли

во в нижчzх групах. 

2) Другою ознакою приналежности до шляхетської верстви 
було волоч:іння гербами. Герби заво,.тт.ено на поч атку ХУ стор.Щодо 

римо-католицької шляхти , то їй дозволено приби~ати герби городе

льським привілеєм І4І3р. від польських родів,але цим nравом Rори

стувалася головним чином литовська шляхта; українській же шляхті 

Жиr'монт Кейстутавич I432-4f дозволив прибирати польсьRі герби,але 
вона заводить у більшості своїй власні герби ( головним чином на 
Волині ). Але не було такого закону,якчtl би нака~ував усій шляхті 

прибирати герби, тону то й наявність їх або відсутність в декого 

не була справжньою ознакою п~инале~ности до шляхетського стану. 

З вищесказаного видно, що ні військова слуRба,яку міг ще 

в ХУ ст. виконувати і шляхтич, і людина з нижчих кляс, ані герби 1 

яких уживання н:е було примусове, не змогли відокl;)емити й замкнути 

mляхту в ок~емий стан. 

Лише в першій nоловині ХУІ ст. починається пересіваннл: 

хто шляхтич, а хто ні. · nерша сnроба була зроблена великоRняжим при

вілеєм з І522р. 11 О виводі шляхотства за примовою", згідно якого 
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у виnадку, коли виникав сумнів щодо щшнале.')!(нос ти когось до шлях

ти, зацікавлений nовинен був поставити двох свіу,ків-mллхтичів,лкі 

заприсягнули . б,що він є · їхній ро"ич від діда-прадіда.Якщо не було 

двох свідків, - вистарчало одного, але тоді nовинен був присягати 

й зацікавлений; колл ж не було х{олного свідІ<а, - вистачало nодати 

стару Г1?амоту з часів від Ви товта до 1\я.зимиr,>а,яка ствер,ч;лувала б, 

що предків за.J;ікавле!·ІОГО тоді уважали за бояр. 

По Литовському Статуту з І529 р. шляхтич на доказ свого 

шляхетства має поставити двох сві~ків з сторони батька і матері, 

при відаутное т1 двох - одного, а шляхтич з чужо.ї землі повинен був 

показати грамот;>r. В той спосіб ліляхетство встанІвляв чи nідтверджу

вав немов окремо під~ятий су~ови* процес,а в нас~ідок його заціка

влениtі одержував ГУ,)аt-Юту,тдо підтверджувала його mляхетство.Але 

такі випа~ки трапля.лиея литттс тогч;і, коли хтось заnеречував шляхето т

во іншого, так що хоч уст'lновлено І!равні норми,які nост~новляли, 

як доказати ш.ля:хєтство, то все таки не пересіяно було всіх І<.різь 

си'rо причалежнос ти до цього вищого с~ тану. Сnраву на nраRтиці до

волі загально перевів nерщий раз в І528р. військовий nе~еnис,лкий 

nереведено ·було в усьому вел. княЗівстві. Цей переnис установив хто 

повинен яку виконувати військову службу. Він став у майбутньому 

немов ро~овою тшигою шляхти вел.князівства і на неї часто поклику

валися зацікавлені, так що :в першій nоловині ХУІ ст. здебільшого ... 
настуnило занкноння в собі mляхетсьхого народу в окремий стан,до-

казом чого є nрактикований вже в той час · інститут нобілітаЦії ( на
дання шляхетства ).,npQ що маємо сліди вже в третьому десятилітті 

ХУІ ст. ( нобілітація жида ~дихеля й:озефовича). В · І557р. вийшла 

т. зв. ус тав а nоміру · за волоки 1 - волочниіr закон ( валочний помір 
rрунтів ) • Цей закон признавав відтко_тт;ування "отміну" за r'рунти, 

заб~ані під nомір лише для шляХти. 3 цього видно,що вже визначено, 
що був окремий стан ш.дяхти, пізніше "!ех то і пекликувався на той 

закон, яким він о~ержав як . шляхтич отміну, як на доІ<.аз свого шля

хетства. Все це вплинуло на те, що вже перед Люб.линсБкою унією 

шляхта була замкнена в окремий стан, _ч;оступ до нього був не~.юж.ли

вий. Цей стан мав окремі права і nривілеї як особові,так і маєт

кові, , сnільні ~ля всіх членів шляхетського стану його вищих і ниж-.. 
чих гТ>уn. 
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Особові n р а в а ш л я х т и • 

Прщзо ввю:rrело шляхтича за лю~ину ·~об ру і благородну .в 

nepmiй ре !!'акції J!ито вс ького Ста тут у з І529р .передбачається за вби

вство та за інші злочини суnроти особи: шляхтича вища :кара,ніж :за 

вбивство людини іншого стану. Зате- - uавnаки - злочини, що їх вчинив 
~ 

шляхтич, тяГнуть за собоrо нижчі кари, ніж для нешляхтича. Уся кар-

на проц~,ч;ура супроти шля:хтич& йде п тоИ сnосіб,що ,r;ає можливість 
... , 

ш.лнхтичеві дуже легко викрутитися- ві.r; · в-і :•;лові,:~альности. - :Коли не 

було ові.r;ків його вчинку, або його не зловлено на. гарячому - - він 

міг .счис ти тис л. присягою, коли ж ю~руге пі;,несено проти нього заки

.~и, - він очищувався прися:гою ::вох~,сві~ків, втретє: - шістьох свід

ків, і тільки після такої лроце.r;ури винного шляхтича могли засу;,И

т.и. 

Нешля:хтич за nертим разом nлатив кару, ~ коли ж вчинив ·зло

чин вr,pyre - По го. засу;~жувано на С'/Ідерть. За злочин не:r~олі т:ка -

шляхтича батько виgагородТ{ував шко.;у і на: тому сп·-qава закінчувала

ся, не:r~о.ді ток же неrтrлв:хтич міг пі;:~лягати ще й карі, яку визначав 

сут, • . Kana з~ образу mля:хтича - в"язниця:, за нешляхтича - грошова 

кара. - За вбивство, вчинене кількома шляхтичами, - пі:r-;ллгав карі 

лише о.:r;ин з І;іИХ, решта ж лише платила гуртом поголо·вщину; коли: ж 

вчинили 13бивс тво селлни, - ві;r::,пові _,~ али всі спі :в винні головою, от,

нак, не більше сімох чоловік. 

Присяга шляхтича в су,т:;і мала більше значення, ніж неmлях 

тича. Шляхтича може су;:;ити- ~ержавн:ий суУ... , але ніколи не може· су;rr,и

ти приватний. Навіть -~ер~авні уря:::;ники, т.зв. тіуни - намісники 

не могли; судити шляхтича 11 l!Іляхтича викликали пере _~ cyr. по зо вами, і 

.тільки nісля !~ВОJЧ>атного безусnіnного позову йшов ~о нього ::ітсь

І<.ий. Лише mляхтич міг брати участь у вальнім соймі,що мав за:коно

,~~атну вла:,у. Арешту.вання mля:хтича nepe;r:; ПЕ!реве .,;енням лроцесу було 

заборонено. Не можна було також без розправи казнити vого :конфіс

кущшня:м майна. ( Про це говорить привілей Казимира І447р.) .Bi.~no-
. . 

ві ·~альність шляхтича за злочини вузько особиста, крім виu:а .... ків 

""ержавної з ра ~и; за провини нешляхтича ві .:~пові~ала в '!'ев:кnх випа.r;-
- < 

J<.ax уся f;'roгo ро .":щна. В ХУ ст. поширено всі ці mляхе .тські nрава на 
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всі землі кнлзівства. Шллхтич можг nокинути зеІІ.1лю,на лкій живе,на

ві ть коли є "nід господарем", тобто , коли підлягав другому шлнхти
чеві або вел. кнлзеві і хоч би· ~ив на ній від непам"ятних часів. 
Може навіть зовсім покинути зе~лі . вел.кнлзівства,але не сміє лише 

перей·ти до вс рожо]: землі. Лея;кі історики тв ер n;нть, що шляхтич ще в 
. .. - . ! ,., 

ХІУ ст. ·міг перейти до іншої держави навіть з 11аєтком,rrобто увій-

ти в склад іншої держави; але є докази, ~о іакий перехід в остан

ні роки в ХІУ с .. т. був заборонений. Умова :Витовта з кн.Борисом 

Александрq_~ичем Тверським вважає такий вихід неможливим. Взагалі 

ш.лнхтич не мав ніяких особистих обмежень,а такі обмеження як об

межена спадщина для дочок та вихід зю4іж шЛЯхетської сироти лише 

~а дозволом . великого князя- ц~ скоріше маєткрві обмеження,які 

зрештою вже ·в першій половині ХУ ·ст. було знесено. 

М а є т к о в і п р а в а • Як особаві,тах і маєткові 
права шляхти дбайливо береже тодіттшій закон. До половини ХУІ ст. 

право володіти земельними добрами мали й неmляхтич1,але вже з час 

Ш ред.Литовського Статуту п~аво nосіданнн маєтк~в визнано лише 

шляхті. Маєтки шллхти були двох · ІЗидів: отчини і nомістя. Отчина 

це власність no батькові, поr.іістя ._ це маєтності ,надані під умовою 
виконання військової служби. За старої української держави маєт

кові обмеження були взагалі невідомі. Обяежене право спадщини за-
, 

стосовувалеся з ~сржавних іkтересів лише щодо снердів. В ХІУ ст. 

ті об}~еження вже мають і бояри. Полягали ті обчеження в тому ,що . . 
nісля смерти батька о цержували сnадщину. лиие СJІНИ, дочки ж не 

одержували ні чоГо; _ коли ж з"алишалися самі дочки, то оде_ржували сnа

дщину дід умовою, що вийдуть заміж за дозволом великого князя за 

людину, здатну до військо ·вої служби і ло'яльну суnроти великого кня

зя. До часу розд'І)ібm:ення боярських :наєтків таке обмеження було зa:t:t-

ве, бо власник , великих маєтностей виконував військові nовинності 

:й так не лише особисто, а ще з великим загоном. Лите в наслідок 
' 

роздрібненн.я, . коли власник rрунту особисто мусив вирушати в nоле 

на випадо_к J;!ОТреби, таке обмеJТ<ення ста вало оправданим. Тому князь 

застерігав собі апрабату nодруж бояр·ських дочок. Це обмеження: було 

чисто маєткове і стосувалося ~оно не лише до отчинких дібр, а 1 · 

nомісних; лк сказано, його було знесено в І-~ половині ХУ ст.До от

чин стосувалося ще одно обмеження, - з сторони самої родини.Власнйк-

.. 
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боя:рин не міг nродати більше І/3 маєтку без згоди цілого роду. 

Помістя: ( служба, жереб, слід) - це маєтки,надані вели

ким кнлзен за військову службу, вони nодібні до західніх европей

ських ленів. Але Мі}!{ nо1-.чісними і ленними виникає деЯка ·ріжниц.я:. 

Суб"єктом помісrіого nрава міг бути лигrе шляхтич до часу за1І!кнення: 

шляхетства в ОІ<ремий стан, лише той, що ніс військову службу.Об"єк

том були маєтки різні - оброблені й необроблені, церковні,манастир

ські й села. 3 тими останніми зв 11 лзане лише право стлгання пощодь ,-. _. 
rіосоmного і длкла, та деколи сільська людність робила панові тало-

ку ( 2,3,4 або б разів на рік ) за харч та забаву, але,розумієть

сл, обо~"я:зко:во. За одержане помістя: або службу мусив обдарований 

виконувати військову служqу в кількості й я:кості згідно умови.По

містл могли бутІ'! відібрані. Звернемо тут увагу на ріжниці,щ~ _ ви~и

кають між леном і nомі.с тя:м. Що по міс тл не були ленами, видно з то

го, що вони не зберегли ча ввесь час уІ-".овности надання • . - Помістл на
даване 

І) До волі госnодарськоr, тобто - князь міг в кожну хви

.цину й-ого ві ді орати, до такого nоніс тя не с то·су-ва.тrос.я: право сnад

щини. Воно було часто виразно обме~ене до І,2 або 3 животів (nоко
ління:), та пі:зніше · во1tо таки тратиЛо характе11 умовности. 

2) Пом{стл на т.зв. леннім праві, крім назвg ленного пра

ва не щали з ним нічого спільного. Тут тіль~и було nоставлено умо- . 

ву,що майно перей~е на чоловічих спадкоємців. 

3) По:містн були надавані на вічність,що відразу зносило 
характер nосіда"FfНл. Але з усіми цими ::І;}идами nомісних надань був 

зв"язанн:й обов"лзок ві.Vськової служби. 3ате в фендальнім наданню 

умовність ніколи не втрачалась,а тут~е сам час, довший чи корот

ший від хвилі надання, відкидав цю умовність. Помістя: роздають 

удільні князі, а в їх землях - вел. князь аж по усуне_нню удільних 

князів під кінець ХІУ ст. Коли на їх місця: настали намісники,то во .. 
ни розда~ть помістл,що свіДчить п~о їх державний характер. Посідач 
міг nомістя: П"9одати і відступити, але лише за згодою вел.кня:з.я:. 

Хоч nомістя: одер,wували в спадщину лише чол.о.віки, пізніцrе .дан.о бу

ло можливість о .ч;ер~!{увати їх у спадщину й У.<інкю.r. 
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3 старих часів першоі украінськоі дериави лишилися 
на -боярах різні обов".язки · : 

І) Будувати укріnл'ення: й замки ( "рубати городи "). 
2) Всі noci тщчі землі - 1-fали о'бов"язок реставnувати 

старі замки, будувати мости і дороги ( "теребити . путь " ),обо
в 11 ЯЗОК ПОВОЗУ ( ПіДВОДИ ,і . Т. Д • ) • 

Ряц привілеів,особливо привілей з І447 року,обмежив 

Ці обов"язки,особливо ЩОДО будови .НОВИХ замків,а обоВ 11 ЯЗОК бу

ДОВИ розкладено було на всю державу. Залишався лише обов"язок 

консервувати старі замки та укріnлення. Коли в Польщі шляхта 

була цілком вільна від усіх тягарі~,то в литовсько-руській дер

жаві несла вона всі тягарі до початку ХУІ ст. Лиmе І50Ір.зві

льнено,напр., волинську шляхту від поволовщини,а І509р.звіль

нено кИївську шляхту від подимщини. :Все таки обов"язок війсь

ковсі служби залишився цілком і був суворо виконуваний,ціл-

ком навпюш тому, що було тоді в Польщі. 

Як сказано, лише під кінець ХУІ ст. замкнулася шлях

та в один шляхетський стан, але й в нtому були ріжниці між 

nоодинокими шляхтичами, головним чином через маєткове станови

ще, що відбилося частково також і на їх n~авнім становищі.Ріж

ниця полягала . г.оловним чином в залежності від адміністрацій

ної влади на місцях. Одні підлягали nрямо центральній владі, 

інші - адміністрації старостів і воєвод. Річ nриродна,що nід 

маєтЕовим оглядом не було між шляхтою рівно-сти. Зустрічаємо 

менше маєтних шляхтичів,та навіть таких, що жили в маєтках ба

гатих шляхтичів і великого князя. Шляхетський стан можна nоді

лити на чотири груnи: 

І) Князів і nанів. 

2) Бояр - шляхту в державних зем·лях. 

3) Бояр nід госnодарем. 

4) Путни:х бояр або панцирних слуг. 

а) К н я з і й n а н и • 

Князі - це наслідники колишніх наших князів.У другій 

nоловині нашої доби вони втратили вже зверхні - права,так що в 
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час виникнення Ли~овського Статуту,втративши характер началь

ників земель суверенів, вони залитrrилися лите магнатами,велики

ми землевласниками. 3. нимИ злилися й магнати литовські. Їх ок- 

реміr11ність полягала на тім, що вони були наділені екземптами 

від місцевої адміністрації.S початку відбувався такий вихід 

з-під місцевої великокняжої адміністрації шляхом привілею,але 

пізні ше вийшли не лише майже всі князі, а й великі магнати. Їх 

піддано було під центт;>альну адміністрацію вел.князя,що стало

ся в-.т\е на початку ХУ століття. Князі - пани,крім екземnт;ма

ють необме~сне право до ·своїх ~а~тків, вони посіда~ть їх- пов

ним nnавом і панством. Це необмежене пuаво до майна полягало 

в довільнім р:озnорящт<уванні маєткюш ( не було обме1!tеного сnад 

каємства дочок ) .Їх окре·ме с·rановище виявлялося в тім,що такі 
князі й пани відбували військову службу не в nолках Загально

державних nід nовітсвою хоuугвою, а nід власною хоuугвою, а 

nан чи князь був немов :командантом · свого власного nолку. Це 

право власної хо>Jугви, звідки й їх назва х о р у г о· в н і 

n а н и -, nодібне до інституту уго~ських бандеріяльн~х панів. 

Другото по знакою приналсw.нос ти до груnи князів і панів було те, 

що князі Т1 пани були вийняті з-nід судів великокняжих намісни

ків 9_ вони підлягали л~ше великому князеві і то з всіма своїми 

маєтками. Цей привілей судової екземпти знесено аж І564 р. на

передодні полви П-го Литовського Статуту з І56бр. Другий Литов

ський _Статут заводить зе}юькі суди і то в наслідок жадання 

дрібної шляхти, щоб усі пани підлягали земс~ким, цебто mля

хетсьІ<и:м судам. Вит-rя:ття з-nід юрисдикції великокняжої nровін

діяльної ащІfініс трації мало той наслідок, що :великиtt князь за

водив стосунок з панами і князями nрямо окре'f.fіими листами,а 

загальні розпо-r:>Яд.і'<ення во є вод не · с тесувалися до nані в і князів. 

Хоруговні nани і князі - це власники · великих земсь

ких посілос те й, що об" являлися в їх з_емські і1 службі, цебто в 

їх обові/язку військової служби. Вони, в:Исилатоть на віr1ну велику 

кількість їздців ( напр., одна лиmе , Литовська родина Кезгайлів 
виставляє 768 їздців) 9 врахує:мо,що ІО господа-рств мало обов"я

зок виставити о~чого їздця 9 а госnодарське валочне мало 33 мор
ги пересічна, зрозуміємо, якими великими земськими nосілостя

ни вони воло ч;іли. Там і князі- й пани уали всі ті самі nриві-
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ле~, що й литовсь~і. Взагалі хор~говних nанів і князів від іншої 

шляхти nравно відрізняє лише nряма залежніст~ віл великого ~ня:зя. 

Вони мусИли -~отр:ю~tуватисл тих самих законів і виr<онувати т1 самі 

оt>ов"лзr<и. Дея:r<і nани і князі мали деякі ·nолегшеннл що'!І;о виконуван 

ня: державних тлгарів,що J.faлo на меті люrІе користь цер.'Іftави,напр., 

наші r<нязі Ос трозьr<і з огллду на їх пограничне nолоJУtення r.1усили 

дбати лише про утри~ання своїх власних вамків і були звільнені 

від наnрави лержавних замків. У своїх дОбlJах :иаmи nани не лише 

nідданих, а й тллхту, яка мала ті самі шляхетські привілеї,а ли

ше відрізняЛися віл nанів тим, що tlmли nід хоругвою свого nана. 

Ці шляхтичі nід госnодарем мали nовне nраво виходу,ко

ли і де хотіли. Бояри панських дібр nідлягали ~рисд8кції nанів. 

~fає-тки діставали на умовах,як це nриписувало nонісне пt>аво. 

б) Д~ібне повноnравне б о я р с т в о • 
~------~-------------------------------~ 

Це шляхта, що ~ила на територіях,які не належали ні до 

~когось хоругавиого пана, ні до князя, а пі~nадали під велико

княжу алмініс трацію. 11.~іж цими бояr.>ами були багаті,. що досягали 

сво~ми маєтками панів, але через те,що не ~али права екземпти,му

сили служити nіД. nовітсвою хоругвою. Але бу.ди міУ< ними такі бід

ні, що не могли мати залежних від себе інrnих . шляхтичів,але могли 

матИ селян. Такий тляхтич мав таке сюІfе право до свого маєтку ,як 

і пан,а маєтком .міг володіти або на отчиннім або на ломіенім nра

ві. Такого шляхтича че міг nан подарувати інmо~лу nанові ( про це 
згадує виразно Литовський Статут).Дрібна шляхта підлягала вел. 

княжим, пізніше зеwським судам~ 

·· в) Б о я. р и: nід '' г о с n о д а р е м ". 

--------------~--------------------------

~11їж боярами - тляхтою у вел. княжих лоб 'Сах з ус трі чаємо 

окремий тиn т.зв. бояр nід 11 господарем "• 
Так називали деколи і бояр, що ~или в лобрах хо~уговних 

панів, були вони особисто вільні, а nан мав над ними право суду, 
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але передовсім під . тою назвою вистуnають б.оя:ри,що жили у вел.кнл

жих особиотих добuах, я:кі вел. кня::зь набув від хоруговних nанів, 

чи то Nл.я:хом конфіскування за державну зраду, чи то .я:к вимарочні 

r'рунти j\ .я:кі перехолили у власність вел. князя: в наслідок вимиран

ня: цілого роду ХО 1)уговн.ого панs.. Ті боJtри nід "госnол;арем", виру

ЧІаючи в похід, ішли під .хоDугвою воєводи або старости,немов осо-
. ' 

био тиИ З8;Гін вел. к.н.я:з.я:, і тим відрізня:лцс.я: від бояр mл.я:хти, що ви_-

ступали_ під по~_ітQвою хо-ругвото. Вони виконували тако~ на користь 

вел. князя деякі Роботи. 
•' 

г) Путні бояри: і панцирні слуги.. 

Т1Jеба nід кінець згадати щю груnу су1-лнівно боя:рську, 

тобто теку, щодо лкої зах.однв су-r..ші~ в щля:хе тському поход>:<енні тих 

бояр. Тако'Ю є ве:;с тва переходова 1ліж бо.rграми і селя:нами у я: ку звали 

•rпутними болрами" тому, що :вони ~:юбйли пу тну ( пьдорожну) службу 
( ·кур"єрів, ·гінці'в - .вел. кня:.зя і т.}І. ) ... 

Ьел.князь ,бажаючи ~ати своє приватне військо,оселmвав 

бояр, або зубо·д;і.лих боя-р~ або nільних cr.~e'!):rr.iв і або й невільників, 

що BJI'(e _ викnFа.ли віт.tськову службу на державних добрах,і зобов"я:.

зував їх нести сталу війсьхову с .лу>т{.бу; звідси і* назва їх - "nан

цирні слуги'1 • Похо.ця:ть вони .немов .n'9я:мо від наших .отроків з І-ої 

доби, але .через те, що несли військову службу,здобувають собі . ви

ще становище і nідходять до н~йни~чих верств болр~тва. ЖИвуть во

ни в дер::-zа:Вних до б-рах - вел. кнл:~~tих . добl>ах, у приватних добрах -

їх майже немає. До в:чху як сказано, входять і деякі з зубожілих 

бояр, які ;ес туnають rеж в службу ~утних бояр або щшциr)них слуг; 

В їх склад входили w цеякі багаті селяни. До путних бояр,проте, 

входять коли:Jттні невільники, селяни И зубо~"Сілі бояри 1 а спільна їх 

П-т;>икмета та, що вони ви:конуІоть віЧськову слуjТf..бу. Цef.f nереходовий 

стан тривав ~о військового перепису I52d р. з•цим роком немов би 

знесено цю групуt бо частині путних бояр і панцирних слуг забо~о~ 

нено нести віт.tоькQву службу,а частину пе-ренесено у mллхетський 

стан. Але все ж таки впродовж усь<Jго ХУІ ст. існують путні бояри. 

Де.які з в, их ці о тавали потверют<.ення на свою час тину від вел. князя, 

інші не оцержували. 



- 82 -

Другий Литовський Статут nостановллє,що з nутних болр 

цо шляхти приналежні лише ті, що мають лідтверд~еннл про власні

сть хочби найменшого кусника землі великим князем. 

Поділ щллхетськогостану на ці груnи не згоджувався з 

рівністю шляхти, тому коли до литовськqго nрава увійшла польська 

засада рівности усі єї шляхти, - ця: дрібна шляхта nіДносить . домаган- \' 
ня зрівняння. Першим rx здобутком було заведення зе1юьких судів 

І5б4 р. В той спосіб nоволі настуnило зрівняння шляхти,що з Люб

линською унією І569р. сталесь довершеним Фактом у загально-шля

хетськім вальнім сеймі. 

3) М І Щ А Н С Т В О • 

-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-·-.-.-.-

Третім станом у суапільнім устрою литовсько-української 

держави було міщанство, та станом воно в значенні західньо-евро

nейського міщанського стану в нас ніколи не стало,бо поки наші 

міста змогли Замкнутись в окремий стан на основі маrдебурзького 

nрава, починається: nовний занепад наших міс~. Українські міста 

nринесли з собою в Литовську дериаву зовсім інші правні поняття, 

ніж це було на заході й в Польщі. · на Заході місто в ХШ і ХІУ ст. 

це торгова оселя, яка не мала участи в самоуnраві землі. ~істо 

обмежувалось лише своїми мурами і кількакілометровим простором 

по за І-.qрами. 3 територією навколо ні ста західні міс та ні чого не 
мають спільного, і їх мешканці творять юридично окремий стан. 

Інакше було в Україні. Аж до упадку західньо-українсь

кої держави не було в нас міст в такім значенні. Наші міста були 

сnравді торговими осередками, окупчували в собі людність,але во

на не творила ою)ема.го міщанського стану; жили тю~,крім міщан, 

болри і селяни. Місто не було замкненою одиницею,а було лише най

визначнішою громадою землі,що надає цілій землі тон; земля зв"яза

на з містом, місто впливало на пригороди і тим самим на цілу зем

лю. Цей фактичний стан вnливу ссередної громади - города мав й 

nравне аначенн.я:, що й відбивається: у юридичній nриказці: "на чім 
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старrІі городи :здуматоть,на тім і nригороди стануть", цебто, що ух

валить ніс то, те мусять nрийюrти і nригоРоди. Я'kщо :місто :зростав 

mакти~но і nравно, то не лише завдяки торговому становищу,але й 

nолітичному та військовому. Hame місто було в Пе1')mій нірі укріп

ленням, яке ni дтрим~nала. вся :зенлл. Самоуправа міс та :зосередУ<ує ть.

сл у иіськім вj.чу :з :значенням як віча цілої :землі. Ще в Xlil та ХІУ 

СТе :зуСТ"9іЧає:r.Ю на :Зе:НЛЯХ даВНОЇ КИЇВСЬКОЇ деf;)~~аВИ Міста :З . ТаКИМ 

П()авним стг.новищем. В той самим . май:J?{е час ( ХІУ ст.) наступає 

усунення удільних князів, а.ц}лініст'!)аційну влал.у лких переймають 

ве.лt1кокня!1'сі нюлісники no міс тах. Та лк кол-ись :rщя:зів., так і тепер 

намісни:ків :затягає місто в . зс-Jле,т-:ність від себе. ТакиЧ n-равний стан 
. . ' 

:зустnічаєно чнстково на 'Волипі 1 а rtерш-оза-все в По;иоцьку і Вітеб-

ськуf де здобува.цо собі голос nри пnизначуванні J.f усуванні вели

кокняRоГо на1-1ісчика. У .ц.~т;.ерелах від І503 Т)ОКУ пnо Вітебсь:к читає

мо таке: " ~."їщани п-росятЬ князя насте.нпвл.я:ти нюffісників по ста

-І)ону m;>аву", цебто по BOJii вітебчан:. 

:-Jш,лісник чи воєв?да nicJiя щ:нtїзду до міста має цілува

ти хрест пе~ед вітебчанами, п~исйгати~ тобто hовинец n~исйгати, 
що не буде ка'9ати без суду. а допоЕіЧні оргв.юf- вое:води,ябедники 

! поцвойські nовинні бути вибирані з-помі~ міщан. Воєвода збирав 

оплати лиие -rзід чу.\~йнців, а судові оплати і дідькування мав браm 

лише за означеною 1.~ірою. Деякі ·міста були зовсіи вільні від мита 

і/; інrпі тя:гарі несли нарівні :з .rрNщдами волос те й. Оnи-оаючись на 

силу землі, T·lfic то ставало rї спnавдішнім осередком. Таке с тановц

ще було майже у всіх зе:r-1ллх. і не доnускало до nодавлення nравного 

і екононічного станОВ't{ТІ~а иіста інщюІТи чинника·мму 'і'акими,nрим. ,я:к . 
боя-оство. Подібчитt стан бачимо у містах всіх тих зеt-".ель,де не 

вко1'Jіннвся: тuля:хt?тськи:й стан,наrгр., у Київщит-:rі. Вnродовж ХУІ ст. 

міста Подт-:rіпрол 11 я: виконують nовні обов_"я:зки військової служби,ви

конують зе:r-юьку оборочну слуУсбу нарівні з інтими клясами населен-

ня:. 

:J,e становище сіуло rзи:к.ликано наявністю близьких ворогів

тетар, бо чимдалі на захід вііtськова служба міст ставала менша 

. або була замінена іншими тягарами. Там зате міс та чІн.rра:з більше 

від'1'Jізані від trЩР!Торії :зенлі. І так вже кияни, київські міщани, 

зоб о 13' 11 язані стовати до ві У,ськової слу:>.':{би ли11Те в надзвичайних ви-
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пад:ках,а брацлав".я:ни звільнені зовсім від ві:f.І-ськової служб~.3ате 

ті міста, які не несуть . ві йсь:кової слуj!';би, платять l~іqькі оплати на 

утримання замку і на спuавленн.я: військових табо~ів. Таким сnосо

бом у .наших ~'іста..х ще в ХІУ ст. збе·9еглася вічева са:r-юуm?ава; до 

м~с~ налеv<ать ще великі простори, якими всі КО'9ИС туV)ться, у ніс ті 

судяться: П!Шгоr;юдяни, словом, в УІУ стор. з ус Т"?і чає~о ще старе 

українське ~істо. 

Та в нашу добу під впливом всемогутнього становища бояр 

шллхти правне ст2новище міст знінилос.я:. Уіста л:істе:ТfJтЬ 111!аГдебурзь

ке nvaвo, що з1-пінило л оте nel;)i mнє П-r;>ЕІ.вне становище lліс та .т-І адаван

ня :магдебурзьr<ого nрава настуnає у ко"<нім окреJІ,іt-л випад!tу ·немов 

ГІляхом п-оивілею до того чо.су, а':< поки всі вштrли:віші міста дер

.'«ави не опинилися nід магдебурзькюt. п~)авон. Так що ВУСе в 1557 Зві

льняє ··'tиr~онт всі JІ~іста від· 11 зеwських повинностей", визначує кіль

кість податку у визчачує простір :r-~іського Грунту і в тof.t сnосіб 

:міста втрачають влал;у і :;:зnлив на теритоРію. 

Ь вича!*но ~ під ~~аrдебурзь:ким правом 1?0 з уні є тьс.я: широку 

автономію, але тут маємо скоріше ка9икатуру на автономію,бо т.зв. 

магдебуuзьке право, застосовуване в вел.кн.я:зівстві, не багато ма

ло спільного з магдебурзьким п~авом Чімеччини. Здавалосл~що міс

та здобувають широку самоуn·оаву, 2. насправді JІ>fіста втрачали те зна

чення: в землі, яке до цього часу мали. В порівнянні до давної 

сю,юуправи, нова має дуже :r-·ізерчий вигляд. rtic та дістають ще ,що

n-равда, вибо-рчих уря:днr1кі в і раду, але їх не вибирає віче, а йме

нує наставлений віЧт - у вел.кня~их добрах вел.к~я:зем,а у при

ватних до6~ах - паном. 

Ве1І. кн.Я:''І:і п-ривілеї на маг.дебур зь ке право, за їхніми ело• 

вaJm, ма~и на меті підвищити добробут міст 9 але ~актично вони ли

rrre ·звал~овали на JІдіста тягарі ( ут-римування: КОТ!Ітовних замків ) , 

яких хотіла позбутися шляхта землі. ~ате міста були занадто сла

бі, 'щоб утрюлу'вати такі твердині, що відбивалося: і на економічній 

.ділянці· міст, і на боєздР тності тве~динь. Право надавати магде

бурзьке · право мав великий кн.я:з:~;~; навіть приватні міста нагли одер

жатй маrдебурзьке nnaвo лите за дозволом князя. 
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Міста,' що ,:~;істали магдебурзьке nраво, nерехолили три 

стадії. Пер~а · - стадія влади ві~тів. Ві~т або закладав місто,або 

пе~еводив існуюче місто на німецьке право.Ві~тівство було спад

щинне. В деякиу J.•істах війтівство було звнязане з аднініст-раці:й

ними урядникани. JЗі йт vo.r::<e війті вс тво nродати, відстуnити, заміни

ти. Він бе':>е І/3 судейських сnлат, І/ 6 податків, к~')іМ цього ді

стає святкове, п-рrіноси, nраво риболоDства,v!ин,право вибудувати 

крамниці на "!)ичку і· т. д. В деяких 1v1ic тах ві йти довrо не втриму

валясь, бо },4істо звичайно викупляло війтівс·rво,а війт став~в ви

бо-рним уря:дни!юм і тоді міс те входило в др;угу стадію -роз-витку. 

В і й т - це осадник міста з широкю.ш маєтковими і судово-адмі

ніс траційнюнІ пnерогативами, пnо що В~'Се була 11-юва. troгo уряд е 

спацщинний •. Bitlт - це паТА-вищий суддя в х-~істі за магдебурзьким 

п~авом, голова лави п~ися:жних. 

Л а в у п р и с я: и н и х вибирає війт разом з мі-

щанами. Крім цього в ніс·rі є мj_сF>ка рада. Лава ск..ладена звичайно 

з І2 або ·ненmе членів; заступником війта в лавничі·м суді є "лент

віf.Іт't. До ко1-шетенції судейської лави нале~·с< ть всі цивільні й 

карні справи 9 крім б~ль~их карзих сп~ав ( rвалт, nідnал,окалічен

ня: mдяхтича,зrnвлтування ~інки ) , злочини,що n~иблизно покрива

ються ·з пол .ьс ь1шми т. зв. 4-ма 1родськими артикулами. 3га.цані бі

льrrті карні справи судив вел.кнлжиіі: су~, намісників,вое:вод,староств, 

до якого покликувана тоді ~ одного з членів лави. Був це,проте,мі

~ач~й суд. Особова компетенція: лави сягала на всіх мешканців міс

та. Ко11и тляхтич на тет.н-rторії міста вчинив злочин, то :міські вла

сті мали л~ше n~аво ffoгo затримати й відіслати на суд стврости. 

Під карне суці вництво лави підлягали всі гаражани, зате дрібні каР-

ні сnрави та цивільні лч:че ті, що nідпадали під загально:r-,ісь:ку 

.,.()рис дикцію; ~tе ;'Тканці п кремпї національної Ю'Оисди:кції Вірмени, 

~!і.Иди суцилисR в тих справах у влєссних судах. Аnеля:ці:йною інстан

цією від місьУ..ого оу ду був суд більшого взірдевого J.ІІіста, налр., 

Берестя:, Трокч і "Вільно. В теорії міста нінець:І{ОГО права муоили 

користувагrися: ні-r.~ецькими міськими законами,але з огляду на низь

ку .освіту лавшrків ко")истувалися місцевим звичаєвим П'9авом,хоч 

часом цитовано :закони з " Саксенrшігель", чи ,як казалося:, "Сак

с она". · 
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М і с ь к а р а д а - це адміністраційна колегія,в 

її склад входять райці в числі ІО,20 і більше,відповідно до вели

чини міста. Щодо складу ради у вел.кня:зівстві дотримувалися од

нієї засади : половина райців має бути г~ецької віри,половина -

латинської. НаttбільІ'!ИЙ вплив на вибір першої ради має війт, пі s

ніше ~?ада доповнюється чер~ з кооптацію. Рада вибирає двох або 

чотиuьо:х буuністlJів, але часто всі nайці по че ,рзі виконували фун

кц~ї бу:r>rvті?Т9ів.Уря:д в лаві був на все життя,а членів ради доби

ралося на Кі.ТІЬКа ліТ, Н3СЛіДОК був ТаКИЙ, ЩО ЧаСТО ТаКа рада ці

ЛИМИ десятками літ знаходилася: в руках кіЛт.Jкох r;>оцин. Рада мала 

згкочодатну ч глміністl}аціtfну владу. 

3 а к о н о .ц а т н а в л а д а Р а д и: • ~lic то 

було вийнято з-під державних законів. Воно ~ало право само вота

н "~ вляти собі зF.~кони, т. зв. велF,Ке-ри. Ух вели Ради :мають повну си

лу закону. 3давалося,що цеЧ пnив±ле:й дав ~~істам велt.Іку силу, але 

не так сталося: насправді,тому rJ;O не було таких л~дей,які б нагли 

встанов,ляти закони, а також не було звня:зr<у поміж містами з ме

тою порозумітися в створенні спj. льних 1'Jіських законів. Кштсче мі

сто видавало різні закони, з тієї причини міста не мали в державі 

нілкої сили і навіть репрезентації на соймах, JII< це було на захо

ді. Правда, час·ом до со :t-~му кликали }}епрезентантів делких на11біль

~их vіст, але Ух було зачадто мало, щоб мати якенебудь значення 

в 1Іер.,.,.<аві. ТJ'їста також не мали права участи в шляхетських nові~о

вих соЧмиках; не знаємо таКО)f{ ніяких :міських з"їздів ані міських 

СО'Р)Зі в, що були дуже nоРпшені в Ні:r-~еччині ( Ганза, Рейнбунд, Пlвабсь

кий со~з Ріст ) • 
Адмініс традія :міс та належала до Ради, до неї наЛежало 

nубЛічна безnека ~ керування міськими t~ає ТІ\.ами, обчислення щшбут

ків тя. видатків .міс та. У:<Jядуючим тілом був :r-rar'ic трат .В mиргr_ім .. . 

значенні - це Рада з бурмістром на чолі, у. вужчім - це урядуючий 

буnміс тр і плnт'f-Іі уря:дниІш. ггаІшми платними уr.>я:довцями були т. зв. 

"шафери", що завідували прибутками і видатJ<ами ніс та. Двох виби

рала Рада, двох інmих - поспі.льство. У мениих иістах не було тих 

у-рядовців, а був лише писар, поліційний урядни~ і:f!стиrатор,лки* 

слідкував за зб~ре~енням спокою в місті і публічно~ безnекою.Ад-
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міні·страці!tні сnрави були доволі широкі. 1'~"істо 'Має nраво nостави

ти ратуш з крамю·щлми:, :r-.. шти міську воскобойню,лазню,кухню.Прибут

ки з цього ttшли до міської сІ<арбниці; G>дин ключ ЦlЄ],. скарбниці -
"скрині" мав бур:r..~істер, другий· - один з членів Ради. S цих nри

бутків міс то nокочвало ви 1.ат~и, такі, як серебщи:ну до державної 

каси, та ви:латки н а збе')Jюrечня зюrків. На nід·rримку замку nриз

начувано навіть окремі nрибутки, як nо-мірне і мостове.Помірне це

мито з е коусну міру n-роданого збі."t.'І!<;Я:, от)'Се, це мито платили всі 

люди · sемлі~ що продавали: в вісті зерно. Подекуди накладалися на

віть or.peui nодатки,я:кі в цілості vm:ли на nілтримку замку,а також 

nь~аток . від дому 1 нарешті воскови~ і соляний nалаток. Декуди,а 

головнин ч1п-rом блш.ч:че r,c Польщі, в 1.-тіс-тах не БtІRонували військової 

сл уж би, але ста't}алис.::r лише про табори, в )\ея: ких- _зе}~:;rrлх Л!-t'rовс ької 

держ<J.ви було :за'.r'Qимано ві йсь І~ову С.ТІУJкбу і в зв" ЯЗК1J з тим ті міс
та мали nрав_? на6увати зеwські маєтки. 

Введення ма1дебурзького nnaвa на зei•" .1IJF.X: 11;азньої ки:Lвсь~ 

кої держ~в:и натрапляло на численні тvуднощі,зч 11 .азані з дотеnеріш

нім прав-:.:rи:м і фактичюІм станон наших міст. В наших }лістах крім 

1-1іщан жили боярт-r і селяни, я:кі мали тa:r..r. свої :маєтки, і теnер ви

никало питання П'QО розподіл міських тягарів: чн всі nоселенці 

'f>діс та· t-лають їх на'Qі в ні платv.rти, чи ні. Тенде}!ція t-ta1 тrебуРзького 

п~ава п~ямувала до відмежування тс~ито~ії ~іста від територіУ 

волос ти, .,...1іщана:м забот,юня.лося мати нає тки поза му>Jю.ш иіста, зате 

шляхтичеві 2аборонялося мати в Nricтi доми і вести торгі вл:Ю. Тому, 

щоб узгіднити дотеnерішній стан з новим,дозволено та}{ож JІІляхтичам 

мати лт-гче один дім в міс ті і віл того шляхтич nлатив nо.цаток.А 

міщанам заборонено зате купувати земські nосілості,а тих,що їх 

yW..e посідали, ~.Аусили до .якогось часу nозбутися. 3 вве;rення:м маr

.цебуr.:ізького nрава становище чаРтих міст ~1ип.rе підуnало і на цілім 

nросторі українських зє.мель ледве чи двоє:-троє ніст нали таRий 

самий устрій,ані одно з ·них не відповідало самоупnаві за'Хідніх 

· міст. Інші ніста були піддані самоволі шляхетсьІ-tого стану,коли 

ві зь·мемо ще· до увагй , що в міс ті '(Je зидувnв і великокн.яJ!{.ИЙ урядник, 

вое:вода,староста,звичайно, муж. довір".я шляхти. На той час можна 

по~ілити иіста н а : 
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І) вели:кокняжі міста з nовним маrдебурзьким nравом; 

2) великокняжі міста а обме~еним ~аrдебурзьким правом; 

З) панські міста (вони завжди були лише з обмеженим 
маrдебурзьким nравом. 

Ад.І) У ністах з noвнnNI маrдебурзь:ким nравом міська ари

стократія - nатрицілт, по:збувшись через викуn війта, захоnлював у 

свої руки всю владу ; звичайно, проти такого стану nочинає бороть

бу nоспільство,що виборює собі право вибору т.зв.колегії 40-ових 

з :реrентом на чолі. Цл колегін в Польщі в УУП та ХУШ ст. носить 

назву "ізба rмінна". 1ї компетенція - це контроля: 1~ісь:кого госrrо

.дарс тва. Вплив ці єї колеГії на законодатні сnрави ~r:ic та починає ть

ся аж в :ХУП стор. Tn. хоч цj міс та в'іваJ'<.алися: міс тами з nовним маr'

деб;)трзьки:м- правом, - це булй міс та повніс тю вийняті з-під центра

льної влади. В :місті, я:к ске,зано, резидував староста і бурrrраф, до 

якого належало наглядати чи місто виконує обовUя:зок зберігання: за-

. мку. Оби .ч;r.ш. були нас тавлені центральною владою з-nо~'іж mля:хт.и, а, як 

сказано, тим самим були її мужами довір"я:. 13 -місті тим сnособом 

було немов дві адміністраційні влади,а nок~нrвджене могло бути хі

ба лише слабше міське населення, бо наставлені центральним урядом 

у-оя:дмик~ втручалися у сn-р-ави, що належали виключно до міської вла

ди. І так, з іл;нгвілею ІСазими:ра з І4 92р. дові,ТJ;уємось, що воєводи в 

уr<раїнських !~істах привласнили собі полj.ційні функції,са:ми настав

ляли ~оліційних уря:дників,що їх звали осминниками,та загарбували 

в свої руки nрав·о суду. Крім того, великі вклади на замки, нормова

ні лише самоволею старости чи бурrrрафа, підривали добробут міста. 

Ад. 2) ~ ·~іста з обь;,е)'сечим маrдебурзьким правом :мали ще 

менше щ>ав. Бо :к.оли у перших еконо1-~і чне життл нале~zало по nраву nо

вністю до ради, а коли старости мішались, то лише безnравно,то D 

цих містах старости мали прюзо нор-У.лувати еконо~·ічне )rСИТТЯ: народу. 

Староста встаноnля:е nоцат:ки, ваги і міри, нормуе торгові ці;юr ви

робіБ . майстерських, розуміється так, я:к це було вигідно шляхті. У 

цих міетах зустрічаємо часто війта з усnадкованою владою, буває 

ним тако~ староста. 
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.Ад.8) Пан с ь к і міста були основані на зuазках ве-

ликокняжих міст. Та як у тих була хоч ся:ка-така са:моуправа,то у 

приватних міс тах .с амоуправу ~о всім обнеже но. ~,!і ста ці у правнім 

значечні , не були . на:гJіть J~іста:м:и, . бо .не 1-~али свого ніського r'рунту, 

доми і площі від часів ill Статуту були прИ'f>атною власністю пана.Пан 

міm.ався до всіх військових справ,а лава і рада - були виконавці 

панеької волї • 

Н а с е л ' е н н- я. велИ:кокня)І(:ИХ міст було вільне, але все 

таки його можна по~ілити зале~но від · того,в якім tlідноmенні воно 

було до міських влєстей, на дві групи: 

І) 1-.~іщан, що підлягали зєгально-міській ю-рисдикції;дD 

них належали у вел.кнлзівстві міщани латинської і г~ецької віри. 

2) ~"іщан, що підлягали о:кремій сво]: й національній юрис

дикції, як вірмени, жиди, сарацини. 

· вірмени :мали окре~;і лави, судились за .своїм національним 

nравом,так, ·як :F.:<Иди. Інше населення міста підляга.ло під загально

міську юрисдикцію. Перед правом були всі рівні, але фактИчно діли

лися на nатриціїв - багачів і r.гіське посnільство - реміснJ-Іків,по

ділєн.Их на цехи:, що творилй OKJ!GMi корпорації. Кожний ренісник 

мусив встуnити до · цеху; хто до цеху н е належаві відчував це дуже 

боляче, бо на коJтшім місці зустрічався з об.ме)~{еннями і сикатурами. 

(Р еміснихів з-nоза цеху називали napтaчa:t-ft.".ri, ті, що в а "парте"). 
Цехи - це фахові організаціії,nередбачені загальвич ма(дебур:зьким 

nравом і нормовані міс-ьким :законодавством. Уіста на Ук:раїні не 

розвива:оться., бо mляхта своїми впливами обмежує місто на кdжному 

кроці. Че допомагала опіка короля,мимо його п~ивілеїв і полегш, 

які мали на -меті піднес ти :добробут міст, шrсивити їх торгівлю .До 

таких привілеїв належало: звільнювання міст від дер~авного мита, 
• 

пт;>аво складу, я:ке nолягало в TO't-.Іry, що кожний чужинець-купець мусив 

встуnити до даного міста - ви;ставити там свої товари: на nрQда..ж,але 

міг їх продавати лиmе " ен r'poc н,а не вроздріб. Таке nраво скла

ду мав Луцьк і Львів. ,JТ,еякі t~іста мали nт;>ивілеї уряджуваннл гурті

вень, не.пр., соли (Луцьк, Кремінець), вина ( Ка:м"я:нець,1Jогилів); 

полягав цей привілей у тому,що лише куnці цих міст мали право ці 
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товари nродавати вроздріб.Деяким містам надавав король nраво про

давати і Ейробляти гарячі наnої,що було держанною моноnолією.Та 

всі ці штучні сnособи не могли розбудит;а міст до економічного жит

тя, а козацька держава засоrає наші міста в повнім упадку. 

4) ЛЮДНІСТЬ СІЛ - НЕПОВНОПРАВНІ ВЕРСТВИ. 

-~----~--~--------------~--------------·-

В nершій nоловині нашої доби до утворення міського і шля

хетоького стану селянство є ще вільною клясою населення.Лиmе в чао 

Лmблинської унії і П1 .Литовського Статуту селянство nот-раnило в крі 

nацтво і стало залежне від шляхетського або духовного стану,як 

єдиних власниІ<ів rрунту, неначе інвентар, nриналежний до rрунтів 

їх власників. Селянську людність т~орили зовсім неоднорідні елемен

ти.В ХІУ і ХУ і до nоловини YYf століття ціла ця груnа населення 
nеребуває в стадії кристалізації; знаходимо там і невільників,'І'ру

nу рабів, nрикріnлених вже до землі, зубо~ілих бояр і цілу _ масу 

вільного селянства,колиmніх смердів. Тільки nід кінець УУІ ст.ці

ла мі танина різнорідних елементів творить одну масу селянства,nри

кріnленого до землі. 

До остаточної кристалізації сел~нського стану,значить, 

до кінця ХУІ ст,, vо~'{на nоділити селяна тво під правним оглядом на 

три головні груnи: 

І) невільну лmдність; 

2) люДність з обмеженою свободою; 

3) вільних селян. 

а) Н е в і л ь н а л ю д н і с т ь • 
------------------------------------~ 

Бувші раби-невільники з І-ої доби теnер ще існують.Ця 

верства людей ( а вірніше речей, згідно з сучасним n~авом ) теnер 
вже виступає не лк однорідна верства.Правне становище бувших хо

лоnів тепер різне. Одні є такими самими рабами,лк були, інші nід

нялися: вже вище і хоч ще не зовсім вільні люди, ·мають, проте, бага

то вже атрибутів nравної особи, як право мати власне рухоме майно, 

nраво бути свідком і т.n. 

Вже під т<.інець зеrлської доби завважуємо між рабами немов 

цві груnи. Одні з них nрRцюють на дворі пана з призначенням або 
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до вищих послуг ( тіуни, отроки ) ,або до ~иЖчих,нк чорні робітниюt. 
Т~ ,_ що виконували вищі послуги, пере-йшлИ навіть не в клясу смердів, 

а в боярство _; філь варочні ж раби, чорні робі тни ки і в нащу добу 

виступають _ ще в повнім значенні як невільни.ки.Д-оуга група рабів жи

ла не на філь варках · ·е-Еоїх господарів, а поза .двором пана, -вони гос

подарили на виці.ленlМ ланом шматку rрунту,за що давали nанові сnе

ршу ~сі зібрані плоди, крім кількости ,потрібної на власний про

житок і на посів, - а nізніше за}nсть того платили панові відповід

т-шй с-тало . умовлений чинш збіжжям. Пан міг кожної хвилини відібра

ти виділений Грунт, а раб~- знову взяти на роботу у свій двірfтому 

правне становище ціеї груnи рабів ще нічим не відрізнялося: від 

першої. Та,залишаючи його на виділенім грунті впродовж цідих де

ся:т:ків .літ, це!' раб немов засиджується: т·ам,бо пан був зацікавле

н_ий, щоб він на г-а унті працював і йому давав чинш. Пан не перено

с~в його, але й раб не мав права відійти,бо ж він був раб. В тоІ 

спосіб виникає тип рабів-селя:н,прикутих до своєї · землі.Вони ще всі 

невільні~ та їх фактичний стан - можливість ма-ти рухомий маєток,-nо

,цібніоть їх заня-ття: до праці вільних селян-смерді1;3 хоч робить -з них 

і ~равно ще рабів, але зовсім іншого,немов вищого ступеня.З них то 

й виникли селяни - отчичі. Еволюnія: до П-ї доби зовсім подібна як 

і в Галичині, про що була мова. 

Перейдемо тепер до невільників в повному значенні,цебто 

до рабів. 

Р а 6 и Б П-й добі, як сказано,походять або з тієї 

І-ої групи невільників,що працювали на дворах пана,або з воєнних 

полонених. Вони тепер в ~е річчю, а не особою. Однак,становище не

вільників в-загалі в цій добі- лагідніше, ні).!( це було в пертій зем

ській- добі. :Вони здобуваr'JТЬ тепер щораз біль1ле особових nрав, їх 

допускається як свідків,а навіть nомітна тенденція цей правний ін

с ти тут зовсім знести, особливо під впливом -правних поюІть Захід

ньої Евроnи і навіть сусідньої По.льщі, де невільників вже не було, 

а в о.цнонаціон.альній Галичині цей tнститут вже занепадав.Кількість 

невільникіБ щораз меншає, і їхнє становище _ кращає. Невільни~ все 

ще таки не має особистої свободиtале . закон починає в~е ним оnіку

ватися. На своє утримання . невільник одержує визначену кількість 

харчів, т. зв. - "місячину". Хоч раби особисто не вільні, але можуть 
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мати nриватне майно т.зв. ".банду" і набувати nриробки.Двірські не

вільнию-r вистуnають під назвою ••па-рубки••. Джерела невільництво в 

тій добі такі самі як і в nершій, але впе nомітна тенденція обме

жити д~<tерела невільництва. Стати невільником можна було теnер че

рез продаж, полон і видання судом, за винятком - за крадіж. І-й 

Литовськи~ Статут nодає ще як джерело невільництва свідоме nодр~х

жл особи в_іл;ьної з невільною, хоч такого на nрактиці не бувало, бо 

в nоловині ХУІ стор. з ус тр і чаємо nо.цружжя, з котрим одна сторона 

вільна, а ц~уга- ні. І редакція Литовського Статуту постановляє, 

що чолові,, виданий в неволю за грошові nретенсії,залишається в 

неволі тільки .цо відроблення ціни, заборонює nродавати кріnаків у 

неволю, самопродаж був теж уже тепер недопуст!1мий, так само .як і 

продаж дітей у час голоду. Якщо хто продався в час голоду,то за

лищався невільни~ом лише на час відробку у.цілених йому коштів 

длл прожитку. ~111іж іншим nодібно постановллє і Руська Правда, і 

Литовський Статут визначає тоЧ.но, скільки: .має становити то :й від

робак. J'!иди і татари не ногли мати невільників християн, :коли ж 

хтось з них вже прийшов невільником - християнином,то він лише 7 
лі~ міг бути невільником ( пізнігте і це заборонено ). Коли пан 
проганяє невільника в час голоду, невільник стає вільний.Невіль-

· ники не могли бути свідками ані за ланом, ані проти нього. Оцл 

постанова свідчить,що в інших справах міг бути свідком (Руська 

Пр~вда пе~едбачала можливість покликати свідка-невільника лише то

ді, коли не було інmог·о). 

Щодо маєткових справ невільників,становище не ясне.Пер

ший Литовський Статут згадує, що невільник може мати "банду", а П-й 

забороняє панові записувати невільникові майно; наперед wусить 

йоrо випустити на волю. Sате інші джерела згадують,що невільники 

мали приватне майно. Крtм того, обидва статути забезпечують право 

nана щодо невільника доволі твердими nостановами: а-) хто допо

міг би викрасти невільника або доnомогти йo~tfY втекти - підлягає 

карі смерти ( розуміється, .я:кщо допонагав би нешляхтич) ; 
б-) той, хто допомо~е невільвикові втекти, повинен заnлатити від

. )І!Кодуван:ня nанові за кожниИ тиждень непрн:сутнос тк невільника ; 
в-) до невільників не відносилося десятилітнє задавлення. 

Як бачимо, обидва статути кажуть, що невільник є річчю 

пана, немов би його інвентарем; та вже третл nедакція статуту,під 
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вnливом Ліберального руху в сучасній Евроnі,хоч не ліквідує не
вільництва,зате вже старається обминати назву невільник; замість 

цього не~ільників окреслює назвою - двірська челлдь. 

в покращенні становища' невіЛьників Бідограв велику ро
лю велочний пеDемір. Якщо з од~ого боку він став nідставою закріпа

чення щілої маси селянства,то з другого боку - він поліnшив ста

новище невільни:ків 9 бо зрівняв їх з селянами - кріnаками. Тоді ко

жний невільник о~ержав кусник землі та став огородником (загород

ником). 

ВійськовИх ·невільників Литовський Статут вже в~дрізнлє 

від рабів і зве їх nолоненни:ками. Окремого закону про знесення 

невільництва у вел. князівстві не було,інститут не~ільництва nід 

:кінець ХУІ ст. сам заник. На nочатку ХУП _ст. рабів уже зовсім не 

було. 

. ' 

Непахохі с · е л яни або о .. т чи чі. 
---------~--~---------------------------------

Назва їх походить вїд того,що ці селяни не мали nрава 

nокинути землю; в литовських землях вони вистуnають nід назвою -
''койминці ". Вони наі*більше наближені до nовних невільнт·rків,як 
своїм виникненням, так і правним становищем.Це колишні nовні раби. 

Невільники були лиm.е розселені по окре:мих госnодарствах, про що 

вже була мовн. Отчичі - це селяни вже прив"лзані до землі, а назва 

їх nоходить від того~ що вони тримали землю з давних давен nід 

батьІ<а й далі старим звичаєм. 

В УІУ і УУ ст. вони були особисто невільні. Однак їх не

воля не така, як ~аніше, бо власністю пана вони є в залежності 

від того· 9 наскільки прив" язані до r'рунту. Отчич не ніг покинути 

r~унту, а коли це зробив, його можна було зловити і nовернути на 

старе місце. Джерела дають нам на це аж занадто багато доказів. 

Та не мало випадків, головним чином під час волочної реформи,коли 

їх nерекидували з місця на місце. Коли отчич утік і nротягом ІО 

років пробував на іншім !рунті, . він ставав nрив"лзаним до іншого 

rрунту. При велочнім перемірі кожний отчич дістає лите І/3 волоки 

( 9 - ІІ ~.юрr'і в ) , а вільний селянин - цілу волоку ( ~3 морtи). Та

к~ й стан був у державних добра;х:.В приватних добрах отчичів не · 
тіль І<И пере :ки.цають, але й ві де тупають бе з rрунту, на Що є докази в 
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судових актах ХУ і ХУІ ст. S судових актів виходить,що велися nро
цеси між власниками за отчичів,що їх можна було навіть куnити та 

продавати без землі, хоч nриnиси ~ого не дозволяли. Лелкі істори

ки тве"Qдлть, що отчичі буш~ nрив"я:зані до в.ласника, а не до землі; 

але цей погля.ц,мабуть, несті'І*ний, довільне ж переки11;аннл отчи:чів 

на r'рунт іншого nана, продаж та куnівля його тnаплллис.я: лише в 

наслідок зловживання панів своєю владою, 

В зв''язkу з тим, що отчичі були особисто невільні, вони 

не nлатили ніяких ,'ІJ;ер.~авних податків • не робили ніяких nовитшостей 
державног<'J характеру, платили лите власникові !'рунту чинш,звичай

но, натурою та nрацею. Працл на ріллі наближала отчичів до віль

них селян,а коли прийшла валочна реформа, обидві ці рільничі вер

qтви змішалися :між собою. Та ще до волочної реформи в склад отчи

чів увійшли ті вільні селяни, я:r<і одержували від nана r'рунт на 

nравах непсхожого селянина і в наслідок задавнення справи втрача

ли nраво ~иходу,а за ним і особисту свободу. Це підтвердив ~иr

монт у своєму листі,а потім в І статуті каже,що коли хтось має у 

власності селянина від Казимира аж до Александра,то селянин нехай 

не nротестує nроти визнавання його за непсхожого і ніхто за нього 

нехай не домагається і він не має на доказ ні.яRих докуr-лентів про 

те,що він вільний. ~а.ц ним пан набуває таке nраво, як право до 

неnохожаго селян*на без особистої свободи. 

б)_Д~8~iQ!~-!~Q§~~!!~2~-2~2~Q!2~-=-~!~8!_! __ 
ttенязіх 11 - з а к у л н і. 
--------------------~-------

Мі~ отчичамн і вільними селянами заслуговує уваги се

редній стан- люд к в n е н · я з іх а б о $ак у nні в. 

Це старий інститут нашого nрава- "закупи", що перейшов без знін 

у другу добу. Люди · в ·"пенязіх" -це ті люди,що взяли гроші на 

відробок,а в заставу дали своrо волю; це в з п са.ці л·ю,ци вільні,бо 

після відрабдення довгу здобували назад nовну волю. Своїм отенови

щем на деяки~ час вони відрізнялися від челяди і вільних л~дей. 

Вони підпадають під суд панів. Коли закупень втік. пан мав п-uаво 

~ого розтукувати і навертати назад ,але, nравдоподібно, він волі 

назавжди не втрача~. Виникнення закупиицтва полягало на двосторон-
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ній nрцватно-nравній умові. Литовський Статут говорить небагато 

про закуnів, тому що ві-'носини z.>tiж закуnнем і nаном норt-".ував кож

ного разу окремий заnис, ~обто умова. 3ате Статут ветановллє річ

ну ціну~ яку закуn міг відробити,коли б її в заnису не було уста

лено. Перший Литовський Статут ветановллє річну ціну І5 грошей за 

чоловіRа, ІО - за жінку; другий статут ветановллє вже за чоловіка 

І/2 рублл і п:і. в Ronи за жінку; Ш-й Ста тут - за чо"JІа.~і:ка І рубель, 

за жін:ку І коnу. Коли " людина в пеняаіх" або закуп€нь nом~р,за 

нього nовинні були оста.юпо. частину "nеня:зій" відробити діти,але 

не . відроблялидов~е як сім років. Закуп у нехристиянина не зали

шався довmе як 7 рqків. Т~етя редакція Литовського Статуту згадує 

бл~че обов"язки, які nан має щодо закуnа: закуn має дістати у 

• пана крім поживи ще одян і хагч. В джерелах П-ої доби зуст~ічає-

мося: з закуnами, що працюють на невеликих rрунтових господарствах, 

що є власністю панів, вони виступають звичайно nід назвою "л~деІ 

в nенлзіх". Це дало декому ni.r.;c тав у т.ве-р11:ити, що " .чюди в пенлзіх" 

і закуnні - це не є те саме. Ra їхню думку, закуnні - це такі 

самі закуnи, як закуnи з часів "Руської П-равди", а "люди в nеня

зіх" - це неn.охм~.і се.ля:ни. аа нап.rу думку, між ними немає правної 

ріжниці, відріжня:лись вони ЛИ і'1е фактичним станом; nepmi nрацюють 
на дворах, . другі - в окремих госnод9рствах. Відnовідають вони на

шим двірським і ролєйним :зак;упам з доби " Руської ПРавди". Що між 
ними не було ріжниці ,на це в той доказ, що як закупень,так "лю

дина в nеня:зіх 11 ,який працював на rрунті nана~ післл uове"Онення 

грошей міг залишити землю, до якої, проте, не був ІГ?ив"я:заний 'l'ак, 

.в:к непсхожий селянин. Двірський закуп оплачував довг своєю nрацею 

відрабком - "людина в nенязіх" давав щороку певну кількість nлодів, 

доки не виnлатив інвентаря t юшй дістав від господина; після: цьо

го він ставав . вільною людиною. 

У ДJІ{ерелах ХУІ ст. зустрічаємо випадки,коли багато непс

хожих селлн утікали і в інших околицях вnнеувалися як "люди в nе

нязіх". Вел. князь .}1{иrмонт видає наказ, що nепохожого, який уті:к і 

вп~сався: на Д~)угого nана, лк " .людина ~ nенлзіх", треба відібрати, 

але старий власнчк неnохожаго селянина повинен заnлатити за нього 

попе-ре _r.rньому вірителеві 11 заnисані, себто пібрані гроші ".Як у 

добу " Руської Правди" закуnиицтво вело у невільний стан,так те
пер вело у стан кріuаків,бо закупень,не викуnляючись,до смерти за-
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литавел лк неnохо~ий, а такими залишалися і його діти. 

в) В і л ь Е е n о х о ж е селянство. 
---------------------~--------------------

Називають їх також від наіtц:ислею!іmої групи вільного се

ллнства, тяглими с-ел.г,rнапи. Це ціла наса вільного селлн;с тва,а наз

ва їх - " тяглі 11 nо~одить від тлгла,тобто ві.ц їхніх тлгарів 

обов"лзків публічно-nравного характеру. Фактично і юридично це на

слідники наших смердів,бо в той ~а~, коли ні невільник,ні неnахо

J<:ИТ1 селянин не п.латив податків,то єдиною податкпвою силою дер!tави 

були ці вільні 11 тлглі " селяни. Всі їхні обов"язІш підХОТ(ЛТЬ лід 
сnільну назву 11 тягло "• В другу добу вистуnають вільні селлни nід 
назвами- : люди, - муJ<ики, селлни. У nротиставленні до отчичів, всд ма

са вільного селянства .ма€1 назву " noxшrci ЛТІ)JЩ ", бо має nl;)aвo ви

ходу. 

0 - с о б о в і n р а в а с е л л н и н а • Селянин 
цілком вільний,а його особові nрава боронить закон. За вбивство ее · 

лянина nлатилося кару гроmо~у на. коnисть дер~ави { давня: вира ) і 

nоголовщину на коt')исть рідні. Е той час у Галичині поголовщина за 

селянина ~же ділиласл між nаном і ріднею.За вбивство селлнина бу

ла насnравді нен"rа кара, ніж. за шляхтича, але це не свідчить про 

відсутність особистої волі~ · цесвідчить лише nJ?o нерівність селлн 
і болр nеред правом. Селянин моJ<е ставати як свідок,а навіть Лит. 

Статут надає в двох виnа.дк·ах с Dідоцтву селянина . більmу вагу, ніж ко

му іншому, а саме: І) у - випадку нападу на ,двір, "[)озмір шкоди було 

оцін~вано по свідоцтву селян ;- 2) в сnравах ме~ не ли~е селяноь

коr земська~ nосілости, ~ле й mллхетськоУ. Селя~ин мо~е . бути свід

ком за і nроти nана,що треті~ Литовський Статут зносить.Якщо хто б 

закинув нес.луrnно селя:нинові фатчиве с ві.цоцтво, платив т. зв. ''нав" яз

ку", цебто таку сю~оу кару,лк за зраненнл, і то таку саму, лк тлях

тичеві. Се .ллнина '~~"ожна закликати лк сторону ( добрі лтоди ) при ви
никненню процесу nри mллхетськім наїзді; завданнлм їх було оrллну+ 

ти сліди .наїзду або вбивства. До чаєу виникнення: третьої р~дакції 

Литовського Ста,тута селянин міг бути свідком при .всіх тестаментах. 

З особовими tІравами селлнина nов"лзується повне .nраво виходу,лке 
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селяни ще в тott час без застережень нають.Лише в випадку,коли сежя

нин жив у пана, чи у великокняжих доменах 11 на волі " ,тобто не 

платив податку, У.дусив стільки літ відсиді.ти на землі, скількИ літ 

~ав волі, цебто не платив податку. Так само, коли б селянин хотів 

вийти,а власникові r~унту винен роботизну,то за кожний невідроб

лений день nраво передбачало означену плату. В той час в Галичині 

вихід селянина вже не був :мо:rсливий, а якщо можливий, то на дуже важ 

ких умовах. Привілей Казимира з І457 р. обмежив право виходу селя

нина з приватних ді бр у великою:tя:жі і навпаки, а третій Литовський 

Статут ліквідував право вИходу зовсім. 

М а є т к о в і п р а в а т я г л ого с е л я н и -
н а nовністю оберігає закон, Sемля їх творить вічне і лотомне во

лодіння і то як у великоІ<.ня:жих, так і панських добрах; з ць.ого і 

назва селянської власности : " зе:млл власна ", "отчизна 11
, "куnле

нина" і т.д. Доказом повної власности є те, що селянин може землю 

куnувати і продавати.Найважли:вішим джерелом набуттл nрава власно
сти у селлн є: 

а) Дідицтво. Це таке сяльне nраво, що назва селянських 

дворищ береться від головного власника. Селянські землі переходять 

до часу люблинської унії без nерешкоди на спадкоємців,або на осно

ві заповіту , або по закону. Sустрічавмо Формальні заповіти,під

тверджені урядом, а провідною думкою уміщених в них nравн~х норм 

є nравні ідеї 11 Руської Правди" ( згідно яких дім завжди нале11tить 

nри сnадщині наймолодшому синові, я:кий У.шве uри бат~ ках). При відаут 

ное ті заnові ту ·майно переходить по закону рі вни :ми час тичами на 

чоловічих сnадкоємців. Бnати повинні постар&тися: про віно для: сес

тер. Коли ж залишилися сшлі доньки, то воки мають nl;)aвo одержувати 

спадщину; тут бачимо вже nере ногу · п-риватного nl;)aвa спа .~кування 

-оідні над п-равом князя,як це є у "Руській Правді". Вдови розпорлд

жаються :майном :иалолітніх дітей. Коли власник зенлі пом-ре без ді

тей, оnадщину берtть брати, хоч вдова може затри~ати: хату,nрийняв

mи приймака, але під умовою,що він виконуватиме тягло.Рухомості 

належать зав1щи вдові. Розділ майна рішають коnні суди. Право сnад

щини переходило на десцендентів і в бічній лінії. Спадкоємці муси

ли перейняти всі обов"язки щодо держави. В :УУІ ст. появляється cnep 
my лите в судовій nрактиці тенденція: nоставити обов"я:зки щодо дер-
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жави - 1'тягло 11 перед правом наслідства родичів бічних ліній,що ве

ло nрямо до заnеречень права власности селянам взагалі. 

Другим сnособом набуття nрав власности на зе~лю було пра-

во першого з ан я т тя або ро з D о б лення (окуnації). 

Селяни могли обробляти необроблювані rрунти і та.кин чином здобува

ли їх у власність, але щоб це nраво встоялось, мусила бути хоч ти

ха згода влади. Це "право роз,:роблення" є таке сильне ,що nеред ни:м 

уступає навіть даруванчя. Иає~.ю виnадки,що князь nодарував землю, 

а, д-овідавrrrись про заняття і оброблення її Б:?ІСе кимсь іниим, - від

кпикував даровизну. В більшае ті це право полягало на корчуванні лі

~у.На Подніnров"ю ще в nоловині ХУІ ст. люди орали міську землю де 

хотіли, а коло Канева і Корсуня 1-югли це робити ще і в половині ХУІІ 

ст. Дальтим титулом набуття власности була купівля або застав від 

людей якогонебудь стану. Численні д~еРела даmть . безсумнівні дока

зи,що контракти купівлі-прода!<і і r-~іж селянами визнавались держа

вою, якщо їх робили за виногами всякої фо:rн,•а.ліс ти:ки тог.о суч.асног 

права. ·s д:херел виходить 1 що селяни могли набувати землю такоr< ти

тулом :нс.ділу з сторони князя 1 хоч з :вичайчо наділи зеtІfлею 1-лають за

стосувачня до бояр, але все таки ісчуванч:я таких наділів є доказомj 
' 

що той титул набут'r.FІ прє.ва власности на землю був можливий і дл.я: 

селян. Похох<і вільні селяни могли своїм найном розпо',)ЯД.'І'{атися за 

своєю волею, :t-тін;rти, продавати, могли ск.тrадати контракти при свід

ках так зв. 1'листи" та заповіти. Лиmе, коли земля переходила в ру

ки іншого стану 1 напр. з болрсь~шх р-ук у селянські, або навnаки - nо

трібний був на це дозвіл влади, але дозвіл уділтовала влада звичай

но при се>,мо~-tу сnисанні контракту. До nоловини ХУІ ст. селянин мав 

n11аво набуваrrи і збувати r.~айно нарівні з болрино:м:. ЛиРІе від поло

вини ХУІ ст. негативно вплинуло nольське право на п~аво володіння 

маєтку селянами. В судовт.rх актах появляються нові розу:мінн.я:. та 

nогляд,що селянські rрунти - це ~ержавні rnунти, або панські, і ое

л.янин не може їх збути на Dічність.·r хоч такий закон ще не вийшов, 

та практин.а починає вже підгqтовллти і такитt_ пр:::tвниtt стан. Перед 

нами, виступа!')ТЬ ·нові правні поняття, змін:ю~ччи цілий суспільний ус:

рій, понлтт.я прямо протилетні п,~вни:м засадам про _ повну влас~ість 
. . 

селянина на сві:й rрупт,що існували протягом цілої доби " Руської 
Правди" і першої доби Литовського права, В:ї~ до половини ХУІ ст.В 

судових актах з 11 явллє ться щораз більrгrе практичних БІ-!падків запере-
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чування селянинові права предаБати землю навіки, а коли ·селянин по ... 
кликувався на стару практику,то це об:меженнл пояснювали тоді тим, 

що колись rп>аво не було сnисане, а писане право Пl-й Лито~ськи:й 

Статут це обме)І.tеннл nрава власнос't'и селянина знає. Таким чином, 

nоява Ш Литовського Статута, дальше вплив польського права та зам

кнення шл~rrхти в окремий стан - все це було остаточним правним за

ве-ртпенням судової практики, що .вко'1інилася вже протягом кількох 

десятків років та,довел~ ДО ВВеДеННЯ кріпацтва. 

До цього х часуt до обме~ення пnава власности селянина, 

допускалися , крім продажі маєтків, тако.}::< їх ::~ю.fіна, царуваннл,за

став, на що скла11'а.лися відnовідні акти. ~-Іабуття шляхтичем помістя 

не значило, що він одер11сує у :власність всі селянські Грунти в во

лості. Ьначило- лиmе те, що всі обов"язки се.лян,що :[{или перед тим 

на користь . деv.жави, мають тепер іти на коr;исть шляхтича. 

В достатутові і". добі селяни як у великоІ<.ня:жих, так і в · 

nанських доб1')ах залишаються ше повюаш власниками землі. Часом 

правні відносини ·иі?'. паном і сє :r:rянино:r-л уклє.дались спецілльними умо

-вами. 

Найвільніше стан~ви~е селян і то найдовmе збереглося в 

це-рковних маєтках і маєт.Еах хоnугавних nанів; маєткове становище 

цих селян не від"9ізнялося від становища тих 2 що ~или _ у великокнл

жих має,.тках. Наf-більrrтих обмежень зазнавало селянство у землях дріб 

НИХ 'Тl.ЛЯ::Х:.ТИЧіВ. 

Д в о р и щ е • До велочного переміру одинпцею земель

ного володіння селян було д в о "Р и щ е~по всій Пl)авдоподібності, 

nоходженням з давніх історичних часів. Дворища зустрічаємо на По

ліссі, бо там найдовше збет}еглис я: наші с та"Qі п1_:>авні інститути, але 

не мало їх також у польських nі"Sденних та західніх українських 

землях, мі:r< іншим~ і в Галичині тF:t -на білоl)усь:ких землях. :В ХУІст. 

з ус трі чаємо на По;r~;ніnnянщині :меншу одиницю, ні .ж дворище, nід змі

неною назвою - " осілий дим "• 
Поход~ення дворища старе,сягає ще родової організаціУ, 

а в наш час дворище - це гос подарсЬї~а одиниця, визнана дер:>Ч:авою. 
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S правного боку можна розуміти дворище в значенні n і д-
м е т о в і м і п р е д м е т о в і м • 

~ворище в значенні nідметевім - це товариство одиниць, 

зв"язаних головним чином своєю родовою єдністю ( хоч допускається 
чужинців ) , що має свого голову і членів, званих nоплечниками або 

nотужниками. В значенні nредметавім - це частка землі ( госnодар
ство), що складається з загороди, землі,nри~атної до обробітку, і 

земель, я:кими мешканці дворища користуються, звані угодіями. 

Хоч ~ворище в підметавім значенні - це товариство людей, 

то звичайно в джер-елах згадується лигте ім"л головИ з .долатком з 

"своїми поту!'\НИКа.ни". У дворищі є один голова, і ві _~ нього бере · : 
бі дворище чазву, хоч зустрічаємо і географічні назви .цворищ. Дв 

рище заnисане r-ra i1f" я голови, але він не є його власником, бо .всі 

жителі дворища є сnіввла'сниками, :всі вони перед Ш)авом є вл-асника 

ми дворища. 

У дворищі живе часто 20-40 осіб. Члени дворища,звичай
но, родичі. Рідні б-рати виходять часто з спілкц,:коли знайдуть собі 

деінде землю. Ко{І.И дворище розт,юстається, ділиться на nівдворища. 

д е . . . 
о дворища nриста~ть .як члни, так 1 чу~1 елементи,як1 не змогли 

собі закласти власного дворища. На Україні називqли таких чужинців 

нся:брами", а їх nо о ідання: " с.ябривщина 11 , в д:>:rtерелах вел. князі вс тва 

вистуnають також nід н~звою 11 nрийми-ч 11 • Його зв 1'язок з .~ворищем 

слабий. Сnершу він не має права посідання, але чим довше nрацює,йо

го nраво збільflуєтьс.я 9 а коли nомре, його діти _стають nовними спів

власниками дворище і ·можуть добивс. тися свого nрава і в суді. В 

той сnосіб бурлака міг стати сnіввласником~а nраця на зе:млі стае 

д~ерелом для набуття права власности на цій землі. 

Як сказано,в підметевім значенні дворище - це най:но збір

ного nідмету, складене з загороди, обробної землі і угодій,Це один 

двір 1 ал~ склалендй з кількох хат - з димів, яких було звичайно 

2 - 8 ,але ненrтrе як ІО. Кількість ріллі одного дворища не була 
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точно означена •. БулЕ дворища не більші волоки ( 33 морrи ) ~але 
зустрічаємо й більші дворища- до ·І8 волок (до 500 морtів ) • 

. дворищна земля була пороз:f(идана в ··?і зних ·місцях околиці, 

щр було одноJ'J з причин для заряд~ення дер>:<:авою валочного переміру, 

зв"язаного . з комасацією. Кожний: член ~ співвласник дворища. Коли 

виходив - втрачав право до нерухомоотей, але коли nовертався, nра

во його поверт,алося. І\рі~л маєтків ущ>авлених і майна, дворища ма ... 
ли свої nасовись~а, мочари, входи в пущі ( nr;>aвo закласти пасіку 

в nущі ) і це все називалося угодіями. Продаж або застав · .цворища 
-

може наступити за згодою всіх членів дворища. Коли дворище розро-

диться - ділиться на півдворища, чвертЬдворища абь й ще менші оди

ниці на огороди ( халуnники). Дворище, як цілість, давало дер

жаві nовиннос:rі, т.зв • .. "тягло". Тому дворище бул.о визнане держа

вою як о~иниця оnодаткування. Спершу держава н~ визнавала поділу 

на півдворища , але піз~іше з nоглядів податкових у власнім інт_ 

ресі цей поділ виз~ала. Дворище, лк сказано, - це явище,оперте 

на первісній родовій організації, і є.одиницею селянської служби . 

в. деяких джерелах зус. тр_ічаємо його ·rакоУС під назвою 11 жеребей". 

С е л о • ----------------------
Кіль .ка дворищ становило село, · -але цен8уло село в зна

ченні села з часів " Руської Правди " як двора,ані села в теnе

. рішнім значенні Як адміністраці '*ної грОJ.!Тади, лише становило щось 

середнє, нет-юв ширше госпо.л;арство. 

Село - це кілька дворищ ; воно посідає з оч:ного боку 

спільні rрунти, пасовиська, угіддя, з д~угого боку воно має право 
' -

до всіх Грунтів, навіть приватних дворищ. Проте, це кілька дво-

рищ, а ця одиниця: опирається: на П'()иватно-правнім співволодінні.Го

оподарський зв"язок кількох дворищ полягає на nраві жителів села 

до всього Грунту. Село,як сказано 2 має п~аво до Грунту,що стано

вить власність дворищ; такими спільними землями :могли бу.ти й об

роблені вже дворищами землі, але воно має тако~ п~аво і до rрун

тів,не пецілених поміж дворищами. Село може за-рядити обкроєннл 

дворщинного Грунту на спільні nотреби. Hanp., коли село nриймає 
до себе священника, 11~o:>rce йому призначити частину Г'F}унту кОШ'!'ОМ 
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Джерела свідчать ,. що більшість церковної землі - це на

дання: з д:аорищного 1:9УНту• З · судов.их актів ХУІ ст. вихо.цить,що 

nредставники села вистуnають .ІІК сторо1_;1и у nриватних · процесах за 

дворщию{у землю. В актах піноького старас тва І50Ір. є відомість, 

що громада стає в обороні nустих дворищ ( що є в обсягу села), 

л:щюваних кнЯЗем третій особі, і виграють сrгоаву, обороняючи nраво 

власности села до покинутого дворища. 

Кілька сіл становить в о л о с т ь • Це вже чисто-адмі
ністраційна одиниця, яка не має ніякого nрава до nриватного маєтку 

•, 

- ні села, ні дворища. На Київщині, однак, де ще нас~лення рідке, 

волость становить ще маєткову одиницю. Тут ще не . існує цілком від

рубна приватня власність, що а огляду на близьке сусідство з та-
, 

таеами було непотрібне і неможл~ве • . 

Село, госnодарські одиниці і дворище існували ще до по

ловини ХУІ ст. і занепали аж nід час валочного nереміру. Валочний 

перемір,якцй nочато nереводити в nоловині ХУІ ст., був опертий на 

т.зв. " у с т а в і н а в о л о к и " • Безnосередньою причи
ною перемірення ·на волоки було бажання .11;ержави зрівняти всі селян

ські одиниці, з яких ішло тягло на користь держави,і тим самим 

зрівняти тягарі всіх та їх всіх збільшити, -уоч.ностайнити обов" язки. 

Як відомо, дворища були і більші і меньші, а всі несли приблизно 

однакові тягарі. Крім того, валочний nеремір мав на меті повизна

Ч?ТИ фільварки на безпосередні гаслоцарства держави і nанів. Досі 

фільварків не було, тому що ніхто не вирощував більше збіж?Кя,ніж 

треба було для власного вжитжу. Лише nопит на збіжжя в Евроnі звер

нув увагу шляхти на користь відnро~укування збіжжя для ексnорту. 

Треба було здобути те збіжжл 9 а це вже вело .до збільшення обов"лз

ків селянства, до збільшення nереважно П"І_)ацівних обов"язків.Сnер

шу селяни відробляли толоку 8-ІО разів на ріЕ на безпосередньо го

сподарьованім !'рунті nана, залежно від nотреби.~~іж іншим ніхто не 

цінив _і не побивався за селянською nрацею. Лише з виникненнлм 

фільварків почали тягти селян до більшої nраці. Визначування філь

варків з ~ворищних rрун~ів відкидало селянське nраво власности до 
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дворищної зем.лі,що вже Ш-тл редакція Литовського Статуту завела в 

норму зобов"лзуrочого nрава. Відтоді вже лише шляхтич MOJ!<e мати у 

власное ті землю. Інший rрунт поза Ф;і·льва-рками було ділено на воло

ки. Валочний перемір Пl_)актично вилвив правний стан селянина до йо

го землі. JТІллхтичам за забраний r'рунт давана відшкодування "одмі

ну",а селянам- ні. Нижчі службові люди, як от· "nутні бояри 0 і . 

''пацди-рні слуги "? ці о тавали по дві волоки, невільники діставали 

окравки, т.зв. "огороди", звідси і їх цазва - огоро.цники. Цим всіх 

-рабів зведено до ролі дрібних Н€ПОХО)т<их селян,отчичів до огородни

ків. Тоці перевецена рівночасно -' і коме.сацію селянських r'рунтів.во

лочний перемір п~~еведено було найскоuіmе на Білій Русі і Поліссі, 

на Волині під кінець ХУІ стор. ,а на :Київщині ~ ще пізніше. 

В біль~ості областей сnершу переведено було валочний пе

ремір лиmе у дерЕавних r'рунтах, nізніше пани переводили Чого й на 

своїх r'рунтах. Людність протестувала п-роти цього і то в той сnосіб .. 
що як мала Л"ЦJ.ЦНість,то втік<" ла, або й силою не допускала до пере-

. ' 
ведення перемірів. sвичайно, такі п9отести не п~иносили ніякого 

ycnixy.-

Селянство було залежне від панів не лище в той сnосіб, 

що цавало їм тягло ~~ також тч~ спrсобом, що панові вілступала дер

ж~ва п~аво суду над селянином. Вже І457 р. великий князь переносить 

на nанів Пl_?аво суду над селянами, . цебто пан оТJ;ержує че"Оез помістя 

або службу право судити селян. Здавалося, що це . обмежувало особо

ві nрава селян, однак, у той час це ще не було обмеженн~м особових 

прав. Бо в той час право с·-;{дУ держава вва~!<ає о корі ше за джерело 

прибутку, ніУ!: за вияв nублічної влади. Т~му nе1енесення права суду 

було лише делегування пана судити, а шо важливі .ше - о тягати прибут

ки, зв"я:зані з судом, цебто всі судові оплати. Таке nеренесення 

права суду має 9 nроте, характер чисто фінансовий. Під кінець ХІУ . 
і на nочатку ХУ ст. на ТJ;авання nрава судити відбувалося nляхом nри

вілею поодиноким особам, т& вже з !457 р. віддано всім приватним 
зе:млевJТасникам п-r;>аво суду над селянами в їх волостях. Таким чином 

Казим~р mкл:ючив усіх селян від цержавної юрисдикції .. у більщасті 
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справ. Та наданим станов~м nривілеєм з !457 р. вел. князь відсту

пає панам ще властиво лише ролю дітсь~ого, пан має доставити вин

ного до суду,за що стягав оплату,uалежну досі дітському,з чого ви

ходило б, що судження ще нале~ало . до держави. Та вже судебник вел. 

князя Казимира з І46Вр. віддає в руки панів не лише обов"язок діт

ського, а повне право суду; все ще, однак, держава наглядає, чи 

суд ці:йоно належно виконуваний. Лч:ш~ в друrій половині УУ ст. вироб

ляється засада .(.. р .">Ішвного права, що nраво суду стисло зв" язане з 

посіданням землі. Компетенція: ПІ)иватного суду поиирилася лиrnе на 

своїх . селян, коли nони виступали як обвинувачені; у спрs.вах між 

~елянами різц~х панів спр ава :вийrnhа на суд пана о~винувачен~го се

лв:нина. Сnершу сп-рави між сел~ш.:.:.?.Ш вєликокня:;ІТ~и:ми і панськими суди

ли дерRавні суд~, згодом увійшла в у~иток засада, що компетентним 

є суд пана обвинуваченого сетянч:ча; OTJ!e, для вел.княжих селян

тr,ср.жавт-rі суди,. для пnиватних - nриватн:о-панські. Прч:ватно-nанський 

суд обме.пено остільки ,що з-rrід Щ)!-!вnтної юпис.цикції пана булк 

вийняті біль ті злочини, ТО'!! 'У що їх карання dсобливо важило для дер

~авної влвди,а влада не мала віри в те, що nани виконуватимуть як 

слід суд над винними. Тому від домініяльних судів відби~аєтьсл пра

во судити всі більmі злочини. Та мимо цього судові оплати йдуть 

nанові оска:р:'lr.еного селяниJ;Іа. 13ошщська зеr.~шька уставна грамота пе

'J!ераховує ті зло~ини, які пови .нен судити стар оо та, а не пан; ці 

злочини: розбій, наїзд, насильство над шляхтичем і жінками,покалі

чення шляхтича і nідпал. :В той сnосіб перехід права суду на панів 

відбувавел скор~ше, ніи nозбавлення селян права власности.Очевидно, 

що приватне судівиицтво було одною з п:ричин,що побіч маєткової за

ле~ности вело до кРіпацтва. Третій . Лктовський СтRтут забороняє · 

зовсім вмішуватись публічню .. 1 судам до справ над панськиt-ш селяна-

МИу крім згаданих вив: е більnтих злочинів. 

П о в и н н о с т і с е л л н • ----------------------------------
Хоч загал селянської лJоднос ти мав о вої Грунти як влас

ність,та мимо цього це nосідання було умовне і зале)f(не від обов"я:з

ків супроти дер:кави - т.зв. "тягла ", яке, як вже сказано, перено
шено на приватних панів, власників служб. 

До таких селянських повинностей - "тягла" - крім грошо

вої дані, належали дякло, цебто подат~к натурою, стації, підводи, 
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толоки і.~.д. Група селян,що вико~увала всі повинності,була най
численнішою. Менша груnа селян не виконує тя:гла, але_ як ремісник 

· має до'ставити на вел.:кніt;-rtий чи nайський замок сво]: вироби,їх нази

вана · ремесленника.ми. В:аблил·али.ся до ремісників і ті,що ма.іrи спеці

яльні заня:ттн для: зюдtу, .як рибакн,со:кільнив:и,бобровники,осо:tнй:ки, 

nобере:.І<ники. Вони також маІОть землю, але на них тяжить nовинність 

відповідного їх фаху. ТретіЙ·.· Рffд - це nутні бонри ,які не nлатили 
дя:кла і не - працювали лк ре:місниюr, а.~е в-иl«?f:rували службу ку-р 1!єрів 

і військову сдужбу. Нареш':!.'і 4-та. г9упа селю~ - чинт:івники.Чиншів-
... 

ник,я:-кий nлатив чанш за !'рунт і довго _Ііа нім nрацював,набував на 

нім·rіраво власности.3 цього виtlmло,~о ~уже високо цінєно було то

.Ці · труд, коли нИм можна було .цобути rр~rнт на власність.Правний 
·- -

хар$.:ктер nо винностей у державі , без огл.а:ду я1ш г-руnа їх виконувала-

це обов" язок щодо .nержави і - то аб~ чисто-державного характеру, коли 

повинності йгтли на .ч;ерrtавні nот;.?еби:, або ni вдержавного, коли вони 

йшли на утри·мання: князл. В ХІУ' ст. всі nовиннос-r~ збирає дер~ава, 

та вже nід- кінець ХІУ ст. ;почщнає вел. к:нл:зь титулом nоміоного nрг. 

ва роздавати цриватним nанам-шляхтича:r.J цілі волос ті :з JЗіЛЬНИМf! се

лянами, під чи:м розумілося не nраво шляхтича до селлнсь:ких земель, 

а лише nраво стлгати дер~аnні досі повинності від селян. 

Так само це nеренеоення: повинност~Щ з держави на приват

них шляхтичів не ю~інило становища селян; тягарі, зби--рані nанами, 

вс<Є .ще мали характер дер.;~<авни:х: тя:га~)і в. Та все таКи пересунення 

ОбОВ 11 Я·ЗRіВ СеЛЛН З ~ержаВИ на nанів с-та.:Л·о nерШИМ етаnом 'сеЛНКСЬКОЇ 
зале}КНОСТИ:а Тим самим СGЛЛНИ були ЦіЛКОМ 3-ЕіЛЬЕені Від .~ержаБНОГО 
nодатку, 

Я:к б8..чи-wо, замість БИІ<онуваннл військової служби селян

ство несло тягарі іншого хара~еру. та: в тоі:t час,коли в державних 

добт;>ах ці nовинності не були таz с :коро ;:змінЮвані, то у nриватно -
nанських добрах ці повинності зростають швию<-им І<ро:ком~ Траnляло

ся, що nан пе11еносить селя:н з одної nовинности на іншу, наnр., з 

тяглої на ремісничу або навnаки, або заводить нові оплати,збіль

шує .дні nа~щини і т.д. Ти:м сnособом пе :оенесеннл тягарів на nриват

них nанів відкривало дорогу до надужить, та~ що в половині ХУІ ст. 

пани довільно збільшують собі nовиш:rос ті селян, аж доки третій Ли

товсь:ки~ Статут не робить селлн кріпаками. В зв"лз:ку з тим заборо

нено с~л.я:нам nраво. виходу і введено багато інmих обмеІ:<:ень. 
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Звертаючи - увагу на зріст селянських nовинностей, мо!!Сна 

поz.~ітити одно : на "західньо-українсь:Ких земл.нх повинності більші, 
ні~ на сході че~ез ТЄj що МQжливість військової служб~ для селян 

в захі;•щіх зенлях B.J!(e не існує 1 тоді як на сході вона ще затриму

є тьсл. 

Го'!Зоряч-и про селяFІські повинності 1 ми зус тnінулисл з кі-
- ' 

ль кома гl)упа:ми сзллн ~ я:ких ~ідрі1!нлло о.дин - від дnугого _ не що інще, 

як спосіб виконання своїх nовинностей. Одні селяни - рільники да

вали т.зв. тягло - це тяглі селяни; ~ругі давали,лк повинності, 

свої ремісничі вироби та.nрацю свого фаху або службу- це реміс-

- ники і слу1!бові с·е ;rяни; треті давали лиНІе чинш - це чинтові селя

НИ1 звані теж данниками. Тому тепер розглянемо уваж:gо всі три гру

пи вільних _Похожих · селян. Про путних б-ояр не будемо - говорити, бо 

пр9 них, як про пасередню · груnу мі'~ боярством і селлнсьвом, була 

мова вже на інmім ?-лісці. Почне~ло від т л г л И х селян. 

А. Тя:глі , с е л я н и • 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Тяглі селяни це прямі наслідники наших смердів.~~О.)!.{На 

нап€вно твердитq,що ціла маса селянства - смердів на протязі ХІУ і 

ХУ стоJJіть, нкщо не розгубилася в інших станах у вищих чи нижчих, ~ 

перейшла у групу тяглих селян. Тягло значить те ж ,що - заnряг, 

цебто . стосувалося до тю~ого селянина, якиtf працює на ріллі з до

помогою худоби; · дальше - це обов"язки щодо держави, визне.чені для 

такого господарства nри однім запрягу. По~івнrоючи інших тяглих се-

лян з ренісниками, чиншовими селянами і невільниками, треба ствер

дити,що тяглі селяни творили nЕ?реважну більшість всієї селянської 

людности. Тнглі селяни - це лителі дворищ; до початків ХУ ст. вони

найголовніші податинки держави. В nершій половині ХУІ ст. вони щ~ 

вільні,а в другій в~е закріnлені. 

Повинності тяглих селян були зв"язані не з особою селя

нина, а з !рунтом, і rрунт, дворище було предметом оnодаткування. 

Так само ці nовинності - це не чинш за володіння Грунтом, а пода

ток від власного грунту, виявлений у різній формі: в грошах,нату

ральних податках, праці та інших видах службИ. Як згадвпо,одиницеrо 
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оnодаткування було дворище та кільІ<ість худоби., тяrла,що вказува

ло на валичину дворища. Повинності, я;к сказано вище, виконувалися 

· натурою, грішми і nрацею, . тому їх можна _nоділити на такі З груnи: 

а) Гр о m ~ ~ и І nод ат о · к · - ішов в користь · 

держави і ввес·ь час, nоки держава його · збирає, називається серебр

Щи~а або . серебрина Дань~ Та це наЗва офіційна; кожна ,о.цначе,зем
лл називала їх по-своєму; напр., на Україні називали nодаток по

_димщиною,на 'Пїнщині і Вілорусі ·- · посощиною. До nосощини чи подим
щипи приходить стаЛ'ий nоДаток в грошах - "полюдіє" - щ>астариft nо

даток ~ дока3 залежностИ від держави. nодИмщина чи nосощина разом 

: З полюдієм творить · ·серебри:ну дань. Після: . nереходу цИх nовинностей 
на ПрИВЄЗ. TH,J!J<. ~Л~СНІІКіВ, · вони · збираJtи об~і:ДВі дані •, Дань - 11 ПОЛЮдіє't 
становила стало 7 грошей і 4· · пенязі, подимщина ч~ nnсощина - залеж
но від величИни дворища, кількости димів і т.д. Коли грошову дан~ 

було nеренесено в користь панів~ стала· називатися вона . "грошо ви:. . . 
nлат''• Коли ~'{ дань збирає. держава, вона зветься ~ее ще серебрщиі~ · 
або серебрищиною. Післrr перех6-ду грошовq,ї дані до nанів·під сере 

р:инщюіою розумі єтьс л над3-вrічайний податок в кори.сть держави, який 

не о тало платили ·всі, навіть інші :від всіх по винное те й звільнені 

n~иватно-паwські селяни. 

б) Крім гротrrоваї дані,як:у князь збирав у КО"РИСТЬ держа

ви, і теnер nани за свою військову слу~бу платили ще з населення 

з давних давен nодаток "ін натура " на утримання Лl')иватного двора 

:князя, його сто.ли:ц'і, або в 

сить у другій добі назву " 
тяг~і селяни нослть не рщз 

·час пер ої з ду n·o дань. Цей по дат nк но

д як .л о " і " стації "•а звідси й 
назву ". дякольнії селяни ''. Дякло - це 

назва для наИрізнородніших оплат "ін натура" { збі')!(жл, сіно, мед, 

худоба, вівці, воли і т.д.). Ko)Y{нr~fi з тих nацатків в поодиноких 

землях w.ає сво!О назву, наnр., на Волині й Київщині відома nоволов

щина - дань волами. _;:Іатуральними повинRостями були- тако)!{ стації • 
. Це давній обов 1'лзок годувати кнлзя 1 коли: він іде через землю,дава

ти Н$ його nрохарчування курей, гусей, яйця і т.д. Тепер стацію в 
. . 

nриватних добрах бере п~н ·, і стацін стал.а сталим щорічним натура

льним nодатком, а не лише з нагоди nеребування князя на землі;од

нак вони затримали свою первісну r'І'юрму. Населення дае кури, гуси, 

лйця і т.д. Деколи теnер називають стацією також nрокормлення 

війська ( реквізиції). 
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в) Третя груnа nовинностеn тяглих селян - це особиста 

служба,лку селяни могли відб~вати або ху~обою, або без худоби.До 

ці~ї q:лужби на.л~жJ:Іть давній nовіз, тепер - nідвода. Це обов"лзок во

:зити князя і його друз~ш:ну і чуRоземних nослів, що їдуть до кнлзя.До 

ТаКИХ СЛуJ!Сб НаЛеУ<ИТЬ : І"ВаЛТИ ( ШарварОК ) - ОбОВ 11 ЯЗОК ПОПраВЛЯТИ 
мости, греблі, nошкод~кені несnодіваними подіями у наnр. поводдю, звід

си і назва їх- "І"валти ".дальше належить тут "сторожівщина", -. . . 
обов"лзок відбувати сторожу на степах, замках і т.д.Сюди належить 

т·акож "nригін", тобто обов" язок працювати на панському полі. "Пригін" 

nодібний до толоки, а відріжилвся він від неї тю-1:, що толоку робить 

ціле село разом, при чому одержує від пана харчі, а час~м і забаву, 

як музику і т. д.; nригін робить ко~!НИЙ особисто, :1. це вже немов би 
зав"язок сnрав'>'\ньої панщини.JЗсі оці · з·гадані по винное ті можна було 

зам1нИти г-рішми,а дУ.<ерела тdчно подають замінну ціну. 

Передання тягла в руки панів стало причиною того,що се

лянин позбувся всіх тягарів у к~ри6ть дерRави,за винятком несталаХ 

серебрщини. Виняткові обставини були в :Київщині, де ВС!') грошову да. _ 

держава резервувала собі. Це сталося тому, що тут на прикордонні А 

жава віддавала панам маєтки на виключно леннім праві; але тому,що 

великий князь все ще ~езер~ував собі п~аво до цих волостей і їх 

віддання йому було вdе ще умовне,тому гРоmову цsнь,як стисло дер

жавну, він заби~ав собі. 

Б. Ремісники і службові селяни. 

Це група далеко менша від груnи тяглих селлн.Причина цьо

го та,що їх цер,,шва багато не потребувала; зустрічаємо їх лише коло 

замків, бо там їх найбільше було по·т~ібно. Через відсутність фабрич

ного промислу замкам треба було мати всякі вироби в себе на J.dcцi. 

Коли було винайдено по~ох, то цілі села займалися виробом пороху. 

зате вони не давали нілкого тягла, а давали лише вироби свого ре

месла, або свої послуги. J!e землеволодіння тяглих селян було умов

не, залежне від виплати ними тягла, так і землеволодіння ремісни

ків було уt...rовне , зале J!{Не від виконання ними робіт, зв"лзаних з ремес

лом. Сnадщину брати після ~емісни~ можна було лите тоді, коли син 

навчивел цього ж ремесла. Таким чином в усієї Г1)уnи селян обмежен-
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ня: спадщини було більmе, ніж у тяглих селлн,бо· nісля тяrлого деляни 

на родина о~ерлувала спадщину незале~но від тоrо чи діти навчилис8 

пра~ювати н;а землі·; чи ні; · врешті . , таку роботу кож-ен може викону

вати і без науки. 3 ремеслом буЛо інакше-; . ту-т знання ремесла - було 

необхідне. д~ерела не роблять nравної ріжниці між тяглими -~еллиами 

і реwісниками.~~!ожна лише сказати,що ремісники є: немов би протеrова

ними селянами,в наслідок того,що вони жили звичайно коло замків і 

ними опікувався або кнлзь, або його намісник. 

Ремісники були розселені 110 окремих селах; були цілі села 

колісників, ковалів, пекарів і т.n. Люди кожного відрубного ремесла 

творили сотню, лкою кер;j'вав сотник'. ' ЦИм вони подібні до наших га

лицьких сотенних людей з часу,що його звали· "добою руського nрава". 

ill?И заиках жили також селя:ни, які робилИ с'лужбу, а 'Саме: 

або чисто економічну 1 або виключно- де.рr.савну. Ті, mo виконували ви 
ключно дерJ:тсав-ну службу, пepe:qmJiи у г 9УПУ бояр, а ті, що rшконува.;_. ·: 

чисто-еКОНО111і:Ч.НУ слу;!{бу' як рибалки, бортники' сокільники' конюхи . 

осочни:ки і інпrі, залишилися у селянській верс тві. Ці цослуrи були 

менше · -ц-інені, ніж послугИ ремісників. Вони не жили сотнями,бо їх 

стільки не треба було, самих хіба конТ');хів бу'Ло ·багато. Оселені вони 

у великокняжих добра:х коло замків; а тоиу, що вел.князь роздавав 

волості панам, то з7устрічаємо їх тако~ коло замків. Слуг вищого ро

;цу зустрічаємо nе-редовсім у прикордонних землях,напр.,у Київщині, 

ле треба було боронити кордони. Це довело до того,що вони злилися: 

з бояr;>ами і пі зніmе з нашими козаками • . 

замкова слу~ба Іула вигідна. Тому деякі тяглі селяни пере 

хоцять на реміснИчі або службові посади,головним чином у ХУІ ст., 

коли у приватно-пансьRих добрах зnільшується nрацівна повинність. 

Ремісниkи і слу~бові селяни - це люди вільні. Виникав 

лише питання: про те, чи й своїм похо.пденням вони вільні. 

Хоч сотенна органііадія реміdників · поцібна до військовоХ, 

і це вказувало б на те, що · вони сво їм по:х:од?сеннюл Ві,f!ьні люди, бо 

військqвf, · одначе, блпжчі д-ос.ліДJт(ення показують дещо інше. На нашу 
думку, вони виникли з невільного населення:. Реніоники - це колишня 

невільна людність, зв"я:зана з замком~ а розселена як ре1кісничі осе

лі коло за·мку сотня:ми. Стала їх служба на замок для війсь!tових ці

лей довела до того,що їх немов би змілітаризовано.Зqерігаючи свою 
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сотенну організацію,вони виникли проте,·мабуть, з невільних люде:й, 

· н'ки·м казали вивчитись ремесла. На це вказують також по~ібні оселі 
' ' 

в · rали:чині. В час, про який іде мова, вони вже віл:Е?ні :Люди,бо їх 

ре~еслd було потрібне державі.Тому д~рж~ва їх цінила й їм було лег-
- • • • J 

ше висунутись на становище І?іл:ьних.,що 1';1- сталося . в другіtt половині 

ХУІ сторіччя:. 

в. Чиншові ее ля:ни. -.-.-4-.-.-.- .-.-.-.-.-. -·.-.-.-

Данники або чиншові селяни - це також вільні селяни:.Вони 

мають у власності землm під умовою сплачування чиншу. Але вони від

рі аняються від чи:нJlІових нає1щів нинішнього часу тим, що вони мають 

не чужу землю в наслідок найму, а свою власну, лише під умовою,що 

штатитимуть чинш. Лоява цього роду селян пізня, набуть аж в :Х:УІ ст (>, 

Це чиншове володіння поширюється головним чr1:ном у час валочного пе·" 

uеш:rсу,коли всі дl?ібні куски земл~ було роздано на умові чиншу.Але 

чинmове землеволодіння не було · новиною і в поnеродніх .. століттях; 
воно · сnерmу майо характер сnравді приватно-nравної умови; однак,ксі

ли чиншівник користувався nЬлем nротягом ~дного або двох поколінь, 

то тим самим набував на поле права власности під умовою,що зобов"л

зується: платити tіинш. Чинш платили збіжжям, медом і шкірою. 

Причини витворення: чинг.rови:х селян є різні: 

І. Дер.11'шва або пан,не }лаючи С'Jі.льварків,не пот"9ебували се

лянської nраці,тому деяких селян переносили на чинш. Не раз зустрі

ч~ємо,що одна частина волости платить длкло,а д~уга частина - чинш. 

2. Ja ~х ~ИТ809ення вплинуло також геог~а~ічне nолохеннл 
околиці. Двори в дея:кйх землях ~ули далеко віддалені від лтодсьІ<:ИХ 

осель, так що селя:ни не мо~ли йти ~а замок чи фільварок робити; то

му власник '!ІІ!усив замінити тяг .ло на чинш. 3 цих Щ)ИЧИН чиншові госпо
да~ства були поширені передовсім у недоступних околицях панеької зем

лі. Чиншові селя:ни, як скоро виникли, так скоро :й зникли; головним 

чином, ро зріст фільварків щ;нпvrушує панів пере творювати чин'чівників 

на тяглих селя:н,так що в час: виникнення Ш-го Литовського Стату~у 

цанників майже в~е немає. 
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... 
3 акр і nаче н н ·я с е л л н • 

-~------~----·----~-~-------------~-------
' . 

Обмеження ' під кінец~ ХУ! ст. селянських nрав маєткових, 

ос ·обових, віддаюія :tx ·nід nриватну. юрисдикцію nанів та заборона ви-
' 

ходу - це всі чинники, які ··разом дали оДно nра.вне nоняття закріnачен-

ня селлн_ або кріnаків. · Ідеться npo те, ~кі nравні елементи входять 

в nоняття закріnаченого селянина. Вихідною точкою закріnачення се

лян був велочний nеремір. Відбувавел він nовільно, від часу nояви 

устави ка волоки. Переведено його на Поліосі в nоловині ХУІ сТі\, 

на Волині - в другій nоловині !УІ ст. В ~ївщині його зовсім Н€ 

nеревед~но ,. бо nерервала його Козаччина. 

Велочний nеремір має велике значення з огляду на ·nравне . 

становище селян, лке в~н вмінив. Ним заnеречено nраво власRости на 

r-оунт 1 що й було найважливішим nравним елементом у заІ<ріnаченні с . · 
лянина. · волочни:м Переміром держава витворила . nравну рі)!(.НИЦЮ між 

особо~ шляхтича і селянина . щод6 nрава на з~млевлвснісіть,бо·коли 

шляхтич при поділі . на воло~и одержував відшкодування, то селянин

не ~іставав. Тим самим сказано,що в~дтеnер власником може бути ті ~ 

льки або шляхтич або,дерк~а,а селянин взагалі не мав права мати 

rрунту. Це nравне становище~ сел_ яни на остаточно вирішив Ш-й Литовсь

кий Статут. Уряд ,опираючис.ь на Ш-й Лит'овський Статут ·;стоїть на то
му · с таневищі, що .. не .·роздан-і :ще .~~~;хти~~м селя:нс. ькі землі на Подніп
ров''ї -де речі нічиї, і тому роЗдає їх Шляхті~ Тут,проте, оце роз-. ( .· . 
давання. коне титувало, що сед.янин в.же . не має 'nрава власное ти на зем-

лю. Селянин може , мат1r у ~ласності лише рухомі речі. з. по-збавле-nням 
селян nрава · власности логічною не~бхідністю nовинно · б бути і · звіль

неннл від тяга})ів ( тягла. ) , бо тягло ~латиЛос~ nри умові володіння 
землею : . ·Та очевидно, .коли :йшлося. про користь шляхти і держави, то 

. . . 
ць·о.го ·не ,зроблено, бо тяга-оі залиши:п:ис~ і надалі і відтепер тягарі 

·nрив·"язуються вже не до r'рунту, а лите До особи· селянина, Здобувши 

в· і!; ей сnо сі. б монодоль на рраво власное ти до з:емлі, власники .землі

шлЯхта nристуnає до . загального збільшування панщини, · і це збіль

шення nраців·ного обо:в"язку ~. немов другИм елементом,що · вплинув на 

закріnачення селян •. Вже велочна система ЗбільШила тяrарі · с.еллн, бо 
коли · ~о цього часу сел~ни nлатили тягарі від дворища,то ті самі тя

гарі 'nлатяться т~пер від волоки, далеко меншої від д.ворища;в цей 
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спосіб ·селянські тя:г.арі збільшилися: не раз вчетверо, а то й більше 

"?азів. 

· в· княжих землях це збільNення: nовиннос те й відбувалось . nо

вільніше, бо наступало люае пісЛя n·риІшзу згори, а коли то ;r:ут, то 
там селянсь·кі nо.вцнност~ збільшутоться:,то Це наступає · лтптrе в наслідо.к 

. ' 

зловживання княжих. урядників, чо~1у все таки МО}.Т{На 'було запобігти 

скаргами. У 'приватних nанських добрах на селян накладалися тягарі .. 
безконтрольно, і тону т.ут висуває тьсл t1іж обов" яз ками -на перше міс

це rrанщина. В списках інвентарі~ в кінці ХУІ. ·ст. вихо;r~ить,що пан

щина огорадника ( халупн~ка ) становила ІОО Днів на рік,з заміною 
на гроші- 200 грошей ( коло -20 корон золотом ),на дворищах накла

дено від 190 .- 200 днів панщини. В ХУІІ - ст. панщина з-росла. вже :е по

рівнянні до кінця ХУ! ст. вдвоє і втроє. Зате -селян- вольників маИ.же 

не зустрічає~о, бо с~лян~н во~іє ліпше утекти в степи,ніж осідати 

на волі, готуючи собі і своїм дітям вічне закріnачення. lfa шляхет -· 

ських соwмиках зате з-устрічаємо акЦію шляхтичів з нющганням накла

дати на селян стало і рівномірно обов"я:зки і тягарі,з тією метою, 

щоб селяни J:re тікали від одних панів до інших; отже, щоб 1:1е · робитті 

соб:і, конкуренц_~ї. Паnередодні виникнення: . козацької держави nовин

ності за в~ивання: не свого~ бо відібраного від селян, 1рунту стано

вили 6 днів на тиждень крім іншИх тягарів. - Тя:Jч:ким ставало госnодар

ське становище с~лянина, коли візьмемо до уваги ,що йому доводилось 

ще обробляти і свій 1рунт. До того, ианщина тривала від сходу до 

заходу сонця~ в літні дні з триразовою одногодинною nерервою,коли 

селя:нин . nрацmвав кіньми, і півгодинною для: безкінного робітника.як 

виходить з цього, довша nерерва була вст~новлена лиш~ з огляду на 

худобу,а не на людину. Коли хтd не став на роботу і це nовідомив 

про це двірську управу, nлатив r · гnіш кари і мусив ,кnім того, цей 
день все таки відробити ; I{O.J.tи не я:вивсп вдруге - nлатив за 'Кару 

барана~за третій рав - били на лаві бичем. 

Sa цим irnлo цілковите обмеження права виходу селянина,що 
стає т-т;>етім nравним елементом у тому стані,що зветься кріпацтвом. 
Досі вихід був .дозволений,і селянин міг nродати 17)унт і відійти, 

куди хотів. Вихід був тоді умовний, коли селянин сидів на волі.Ві

дібрання: nрава виходу настуnило в Галичині BRe під кінець ХУ ст.,на 

інших землях - на ІОО літ пізніше аJк в добу 111 Статуту, та й у вел. 
князівстві закріnачення селян не настуnало всюди рівночасно. Під 
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кінець ХУІ ст. у Київщині зустрічаємо .випад_І<и,що сещшин, заnлативши 

nанові 20 грошей, r.ліг відійти •. Ліоля:. з .аведе.н.ня: .. волочної системи се
лянин ста~ вже прив"я:заний до зем,лі, так,немов інвентар приналежпий 

до 1-рунту. Gдне, що·· ._селянина .-не моУ.tн .а було продати без землі, отже 

селянин не є невільfіиком, - його можна було позбутися:, але тільки 

разом з землею •. Також ~-ус~річае~о виnадки,що пани відступали .селян 

без -землі іншим власнй:кам; ~ таких- випадках маєме в_же безправствQ; 

п-равна з_асада була та, що, селянин nрив. "язани:й до 1-рунту. СЕ?ля:ни бо ... 
раняться -проти то-го;- .цоводячи; . щ.о _- вони .л~.ци г.осподарс.ькі, . вільні .. 
Розуміється: ,_що селя:н-инові -. ;це· тяжко . було до.каqр.ТІ{, що жив з _ діда-пра

діда на зе:м-лі; тr~-гще це . вда:валос~ доказа_ти волок~ там . без осідку, 

я:tti в . п.рактичнім житті-. переходили .з ~іоця: на місце.Тому мандруючий 

пролетаріят найдовше ~бороняв свое прав? переходу _ і найпізніше був 

прив"язаний до землі. в · т.ойспооіб селянин,об~я:жений панщиноІQ,не 

міг покинути. сво єї воло ки, коли ж до цього дод,ати право суду nан '-~ 

над селянином, то nе-ре.ц нами -вирина~ n-равний і фа]<тичний обра_з кр ::~ ~: 

nака-селянина. 

Досі не · бул:о згадки про· о бмеУ:<ення: особових' "nрав се·ля:нюrа. 

Питання о'собо·вої волі в ті·м виnадку є чисто' теоретичним, бо коли 

обмежено волю селянина в той спосі'б,що велі:Ли 'йому працювати на пан

ській Землі, відібрали в його nраво ·власности землі · та · -nраво вихо

ду, то хіба є тут ще "місЦе на особову волю. Одно ,· JI1!me вказуваЛо на 

те ,що селянин щодо особових· nрав відрізнявся віД раба першої доби,

:його не можна було бе з карно вбити. Та це практи·чного застосування 

не мало, бо й так пан був зацікавлений в тому,щоб сеЛянин -жив.Це 

вказувало лиrае на коЛишнє краще nравне становище -селянина.В ХУІ ст. 

зливаються: в той сnосіб . всі ·груnи селянства в груnи кріnаків,так що 

немає вЖе ріжниці і1іж похожими - і непохОl<'ими с еЛ.янами.Під · то й· чаа 

занеnадає також інститут nутниХ бояр і nанцирних слуг,бо одні nере

Х0цять у шляхетсЬкий о тан ,а другі зливаються з ·масами закріпа-ченого 

селі~отва. Напере~одні козац~іої держави зус~~і~ає~о на наших зем

лях три стани: духівництво, mляхту, рівну вже перед nравом, і мішан

етво з правом мати 1рун~ у місті,а · не nоза - мурами міста. 3ате селян
ство не вважається в~е навіть за стан, бо це був лише інвентар,nри

в''язан:Й:й правно до землі, інвентар, Який не мав nрава мати у власно

сті нерухоме майно .. 

l 
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Питання влади. н~лежИТq до н~йбільш неясних з дер~авного 

права вел.кн~зівства,тому що влада nротягом всієї цієї доби nере

.хоцила різнорадну і швидку еволюцію. Поnерше, еволюція від родове

удільної влади ХУ ст. до маrнатської держави з кінцем ХУ ст.Друга 

еволюція noc туцnла в тім напрямі, що коли в ХІУ ст. маємо цілком фе

деі;>ативну . державу, то в ХУ ст. вистуn.аs литовсько-українсь·ка дер

жава як одноцільна держава, лише з самоnравними областями. · На фор

мування влади вnливали, . з одного . боку, ' Приклади ста~ого удільного 
. -

українського права, далі . - маrнатс·.Ькd~службова ідеологія: литовсь

кого права і ідео~огія польського права - рівности всієї шляхти. 

Щокількадесят літ то один, то другий,_ то . т1;>етій ·носій nравної ідео

логії - удільні князі, nани, магнати, загал ,шляхти - підносить nраво 

стати носіями або наnівносіями зверхніх nрав. Иайже кожне nівсто

ліття nідносить своє nраво до чинника влади інший чинник, так,що 

не раз важко сказати, в чиїх р~п~аз саме теnер nеребуває . влада. 

Коли й~еться про nрослідкування розвитку, який nереходить 

влада, то тут треба розрізнити три еnохи. Перша до кінця Х1У ст., 

друга, що триває ввесь 15 вік, еnоха,в якій зверхню . владу~ділить 

вел. князь з ~аr~аташ~,' трет~ епоха- від люблинсь~ої унії,еnоха 
nоділу зверхніх. прав між шляхтою і вел.князем. 

Пер~а епоха характерна тим, що зверхня влада nеребуває в 

py:f<ax княжого роду,який не поділлє ї.ї ~ боярством, ї_l _ :репрезентт.JJ

ть в nоодиноких землях лише поодинокі удільні князі. Тому зверхню 

владу ма~, власне, цілий княжий рід, що його внутрі й назовні penpe-
. . 

зентує вел:Rнлзь. Під кінець ХІУ ст. вел.кн.я;зь відсуває удільних 
князів від сnівучасти у зверхній владі й заміняє їх н~місниками,нкі 

рекрутуються з J. . .шrнаті в. Всі nрава вел. князь nеребирає на с .ебе і в · 
той сnосіб зміняється і носій влади. Доnущене . до співуп~ави маrнат

ство nрибирає більrтrої ролі, доки аж привілеями 1492 і 1506 р.р. не 

· nриходить до найбільшого вnливу в інституті Рад~ Панів. Вел.князь 

не має теnер права нічого вирішити· без Панів-Ради, він не може ве

сти сю~остійно ~ акордонної полі ти:f<и, зате Пани-Рада можуть навіть 

без згоди · вел.князл nриймати рішення в державних сnравах, так що 

врешті Пани - Рада вибивається навіть на перие місце nеред вел.кня-
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зем. В ~ретій епосі в~л.кнлзь rtоділнє владу з загалом mля:хти,а о~ме 

з її Репрезентацією - сойм~м. Цей загальмий тляхетський сойм з"лвля

ється з кінцем ХУ от. ;·.а..ле сnоча.т-1<:у він на має великого значення. 

Наnе-редодні Люблинсь;кої УніУ цей ·СОЙМ :J;Щрйває владу з рук nанів

Ради і nеребирає на себе, л.к U1_9едставника загалу шляхти. 

І) . RНЯУ~Й РІД 1r CTAPIL ДУМИ" • 

Рід кня:зів, Л:к ·абі:рке тi.not і представник sверхн.1х nрав, 

вистуnає nід назвою " ст.sр1~ хумn t"t .в nоловині· !ІУ ст. з ус Х1?~Чвв-мо 

nри владі no вс їх yt<paYneьi<Itt земл.tt:х: ще. удільних лй'!'()Вських, а де

не-де й давніх уЕраїнсьr..ru ~~лзів, Як :колись " Волоцимирове nлetJ"4" 
nану13ало нt;t українських ~емJІn:х,тта:к '!&nep 11 rед~.оrминов.а ча.ць 1t розсі

.u:ас.я: no ·всіх уділах. Ко.жuа гiJr~a po;ty має с :вою зенлm, а всі землі 

nеребу:еали під Ііачально1о влад.оІо вел .}\ня:зл в Вильні. 'О.а.лежніс1'ю 

удільчих князів від великого КRезя у Вил~ні від~іЖ~є~~л ус~рій 

'вел, князі вс тва від Jт'ст-рою ·:київсь:ко:L .церж ::- ви. Бо коли ве-рховне с-та~ 

повище князя: в Києві не будо ~rtep're на nри.цичній nідставі~ TD в ли-

тоn. -українс-ь~іЩ держеві во~ о /5уло виІчrючно · юридичне. З'асада у,ціль

но-кня~ої влади вини~~а з іДеології нашого атарого дер~авного ~pasa, 

· це та сама засада, відома в добі 11 Русь:r<ої Прав.ци", -що вся земJtЯ: ..,.. 
це власність :Вол.одимиро~оr·о n.лемеІіи, а поо,Цинокі князі - Це носі:і 

ті єї· влади. Рі жниця: лите та, що тут ~верхній кннзь є юри~ичпим і 

:еійсьt<овим начальником цілого союзу земель, а у · вел. князі ве>т~і ба

чимо вже численні ві,цступле.ннл від цієї Еагальної засади-. Як відомо, 

і в І<иї всьR.і й добі цл зас·ада ,що цілий рід є в.Jtасюtком ее млі, не ут

рю~аласл в чистій формі, бо пра13о було виnравлено n-равом отчинноо-rи. 

КожнИй з удільних 1щлзів с'т~раєтьсн за.м~нутися н-а . св~їй з€м,лі,nр:иб

рати до неї більшого nрава, ніЖ інші. В литовській .цержаві вел,кня

зь, .я:к зверхник цілої де1;>жави, на основі nрава отчи_юrосоrи стараєть.., 

ся закріnити свою владу збереженням npana отчиано~ти до Биленськоrо 
с'rола у своїй родині. Та все таки він не в силі з~nеречити цілом;r 

родові nрава до цілого вел. князівства. Мо:1!Сна б на.Бест~ цілий ряд 

доказів ,що в ХІУ ст. зверхЕ~ влада nеребуває не в ру~ах вел.кнлзя, . . 

а в руках цілого роду. Княжий рід 1!еn'!Зезеату:rоть RН.Я:)!{і з"їзди,що Іtо

сят:& назву 11 старої думи "• :в ньому мюоть nраво і обов 11 я~ок орати 
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участь всі дорослі князі роду і навіть визн.ачні жінки.Лиrі:іе "старії 
. . ' . 

думи" можуть' :ізирішува~и ва:t!ли:віш:і,: сnрави, такі, наnр .•, як закордонні 

умови, особливо такі~ якими :мают~ настуn.ити обласні зміни. Також . ' 

важливіmі зобов"я:заннл " для всієr ·держави }юж:у-т~. бути заклт.очені ли-

mе за згодо~ родової ради кчязів. 

Цо щ~~во динас" тів було відо_ме не лише в:н:ут'!)і держави' а й 

закордоном, доказом чого було те ·, · щсr в·аі• закор.донні доку·ненти були 

.:.ад1;)есова,ні не лите до великого князя:,а ;й до князів '!)оду. Коли Ягай

.. , .д<?· увійшов. у порозунінн.r.r з ·nо'льщеrо, f.то ·польща жадає не лише його 

оqqбистої роруки 9 а й поруки.інmих ' князів роду. Sустnічаамося з тим 

-Фактом, _ що й. J?Изначні жінки Є · Членами " старих дум". Цього вже ви

стачало, щоб доказати, що вл~іа'-була спільна і знаходилася: в руках 
. ~ "' ... ., 

усіх князі в роду " старих ду:м " • . 
в · останні роки ХІУ ст. вел.князь Витовт підняв занах на 

існуючий 'Стан qправ. :Він поусував князів від уділів,не сЕликає б:L .:г .. ~ 

ше " старих ду:М", а їх атрибути на я:н:ийсь Час пе-ребирає на себе. "0 ·. 

рі. дJМи'1 зникщоть 9 а ЇJ\. ніс це за.fїмают:ь вищі урядники в характері np 
І 

бічної Ради вел. князя:. Тепер покищо вони висуваються: перед кнлзJТhІ: 

роду на перщи.й пллн, але все, т~~и лиr'Іе з дорадчим голосом длл вели

ко:го RН'Лзя, так що в nepmii:1: половині ХУ ст. nитання влади стає не-, .. 
нене. 5 1452 р •• після: сме~ти ~видрлгайла~ останнього з старих уділь

kИх князів, МОУ<:на с:к.аз~ти .занепад-ають і удільні князі лк спільники 

йлади, а ті удільні кня:зі,що заіишилися~ вж~ ~ослть лишs назву уді-
.... . • ,· . • • } ' ';' • І •' '"' 

льних; це, влас~е, лише маrнати, обд'арені 'mrі-р-окими'екземnтами:,я:кі 

'·вел~ князь ·відс тупа~ їм . ~ до9:р~ї .. ~b.ri'i ~а не з · об6в''·лзку. Ріжниця: між 
теп·ерішніми і . давнішніми _ у,ділЬними кіrлзівствами та, що раніше уділь

ний ·князь виконував зверхнt П1? ·ава своїм імен·ё-м ,лк член суверенного 

княжого роду, а тепер - лише за зГодою · з назначения вел.кнлзл. 

2) ПРАВJ.іS СТАНОВИЩЕ В Е Л. І{ Н Я 3 Я • 

Великий князь, начальюrк !'[.3ед,~ративної дер~~ ви 9 вистуnає 

під назвою " ~е'.л~-~:ю!й кнлзь'1 , а його уря:д -.·: " ве_л~коє: 
. Х.У ст. він має на~ву. -.. госуДар'" і найбільше поmи'!)ену 

) • : •f ... • • • t 

подар". Трохи св1тла на його nра'вне становище ми B:>Ze 

кнл)Т{е ні є" • Від 
назву - "гос

кинули,говорлчи 



- !!7 -

npo владу роду " старих дум". В :Х:ІУ стор. влада :великоІ'о кнsrзя об

~ежувтьсн родовою радою. Безпосередні зверхні nрава мав вел.кнлзь 

лИіпе над Виленським уділом, з яким зв"язана і начальна влада над 

удільними князями. 

Друга фаза псравн-ого становища ве.л.князн в л;ержаві,як уже 

с:казано,починається в останні роки ХІУ ст. ,а заі<інчується :а другій 

половині ХУ ст. Тоді влада nеребуває в ~уках великого князн.Юридич

но він повинен її по ціляти ще з .. занепадаючими :щ!{е удільними :князями, 

але фактично БИІ<онує ·він її сам,а до ради від сuоїй волі закликав 

лише Панів-Раду. 

Під кінець ХУ ст. починається т-ретя фаза великокняжої вла

ди. Привілеями з І492 р. і І50бр. стають Пани·- Рада співвласника

ми зверхніх nрав, так що зве~хні права перебувають теnер у ру~ах 

вел.князя і Панів Ради. Цими. nривілеями.вел.князь зобов"язуєтьоя 

не вести самостійно за.кордонноj: по:r.rітики без відома Панів J?ади,н .-

вицавати нових законів, Н€ настановляти уряді~ і J.П. 

Від л-тоблинської Унії починається четверта фаза веJІИІ<ОК:t- ·· 
жої влади. Дотеперішнє nравне становище Панів-Ради зносить Люблин• 

ська Унія і nереносить ті всі n_рава на загально-шляхетсь:кrлй литов, · 
сько-rіольський сойм - 1'сейм :Бальний" , ЯІ<ИЙt яr< фаза, rrриває аж до 
занепаДу nольсьІ<о-литоЕсьІ<ої Речі Посполдтої. 

_ЦЕ§~2--~~§~~~~ц--~~~8~--~~~~~2r2--~~~~~
-~--Е~~~--~~~~і~~!~!~-

Впн~кає nитанця: яка до:оога вела на великокюв:жий стіл ?J3 

нашіq добі не було про це писаних nостанов і наслідство на вел.кнл

жий стіл відбувалося на основі звичаєвого nрава. Тео~етично і тут 

nанувала загальна ідеологія старш~нс~ва, змінена правом отчинности. 

І на це nраво r'едиминовичі в часи урочистостей покликуються: 11 ти 

старший брат - тобі nодобає кня:жити: " : таІ<і nоняття зустрічаємо в 

Литві ще в ХІУ с~ор. Та виходячи з nрава отчинности, у практиці ви-

робляється право ~Е~~Ц~~~ЦЦ~-~2~~Е~8~~~~-~~-~~~~Ц~-~!!!~ Поnередній 
князь зв~чайно nризначає одного з свої~ синів; за nоqлт1лми Литовоь

Ісого права nо вин ея би ним бути , найстарший син. Та вел. князь звичай

но настановляв не зацжди найстаршого,а Rайздібнішого, і цей назна~е

ний таким чином стає немов найстаршим; виробллється свого роду юри-
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дичн~ стартинство з назначения:~ умовлене старшинство,знане в сучас

нім мос:ковськім праві. Розу:r-ліється:,що так назначений вел.кнЯзь роз-
-

nоря:д~·~ае: реальною склото бать Ys 1 і с ТR.новище його. ~ліцніmае:, якщо він 

має МОї)альну пі.цтримІ<.у населення: :;н:нплі. 

3 !449 р. це право захиталося 1 бо в ХУ ст. мо~альна під

тримка землі висувається: на перший nлян і підготовляє новr1й правний 

поря:док,що веде до вибо-mооти вел.князл. В І4.40р. перший раз за.сто-
. . 

сована право вибо'jнос ти до вел. князя RазИ:r-..,.ира, коли ~,.,- ·:r..rмo волі ._поль

ського короля Воло-q;ислава вибрано вел.кня:зем його сина Еазимира.Що

правда, городельський ПТ}ивілей говорив, що nраво вибо.~ности вел. кня

зя nольським корол~м здійснює_ться за згодою шляхти, але ,nраво,сnиса

не в городельськім привілеї, .залишилося: мертвою буквою; nраво вибор-. . . 
ности усталилос-ь самостійно в половині ХУ ст. за :Казютра. Якийсь 

час зобов"язує одна і друга з[.~сада, а"К доки в УУІ ст. nраво вибору 

не стає єдиним та все таки те nраво виборности було об:ме,Т{ене прав 

ми роду; шляхта 1-~оже вибрати, але ли1тrе когоаь з роду r'единино:вичіЕ, 

і ця засада була ввесь час аж до ЛюблинсьІюї Унії. В Польщі панува 

ла абсолютна елекційніоть. Еоб nогодити ті іві засади обмеRеної ви~ 

борности у вел.кнлзівстві і абсолютної в короні, сстанчій вел.князь 

Авrуат напередодні ЛР.~блинської Унії !.564 р. зрікається: права динас-
• 

тії до вел. князівства і тим способом дає ·можл!-tвість соймові вИбра-

ти на великокнР~щй стіл того~кого захочуть - отже, і тут вая:ло силу 

nраво абсолютної вибо1)ности. Право І.Jибору в "ХУ ст. виконували Пани.:. 

Рада nри cni вучас ті л;елегатів - шляхти: земель, в добі Люблинської 

Унії - загально-щллхетськиrr сойм. В УІУ ст. при існуванні сnільної 

влади роду вибір був обмеJ:сений ли!1Іе до вибоl:)у кqгос ь на князя у 

Вильні, бо великокняжа влада була виключно пnив".язана до п-оестолу в 

Бильні. 

Баставлення в е л • к н я: з л • 
----------------~---------------~---

Вибї;:>аного великого. князя 11 підносили ІІ · на великий княжий 

стіл окремим церемоніллом,що звалося " возве.~еніє", або nоднесеніє 

на " веляко є кн .Язі вс тво ". Вибраного всаджали: на великокняжий о тіл~ 
· і цей юи• означав, що вели:тшй князь здобуває правно владу вел. князя. 

Це :відбувалося: в nрисутності бояр, а марrrалок вручав nосадженому 

~~сиrнії. Чи сlула nри тім лка церковна церемонія, невідомо. Мабуть 
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не було; бо про це очевидно бул~ . б якісь відомості. S часів вибору 
Александра збереглася формулка, я.ку вживали при nіднесенні вел.кня:-. - - . ' . 
зя на ••велике кн:яж~ніє••. Мариалек зачитує її, просячи велиR9го кня

зя: рядити ними на засадах литовсьRого nрава, вел.князь обіцяє ря:.-
' . . 

дити за старим звичаєм і це була немов nрисяга вел.кня:зя на консти-- .. . . . . 
туцію. Але вел. Rня:зь не завжди nрисягав таки зараз. Возведення мав 

деякУ: .nодібність до умови .- старого рлду, бо вел.князь видає рівно-. . -

часно звитіайно ціл;Ий ряд n:ривілеї13. 

··. Супроти удільних князів вел. князь є начальником Федера

тивної дер!!<:ави. 13 ХІУ ст., Rоли влада перебувала в руках членів ро-~ 

ду, вєл.кн.язь є їх nравним зверхником. Rнязьповинен · був дбати про 

обсадження: всіх земеЛь. КолИ звільrtився с~іл ·: удільного князя:, то ·.:-~ 
його місце- ,якщо був син, засідав син, кою( ж рід вимер,тоді вел. 

Rня:зь ма:в право· і обов"я:зоk в nорозумінні з радон подумати Rого о ("'"' 

садити на стіл, одначе, не з-поза род'у ІJедиминовичів. ВеЛ. князь н .::. 

мав nрава ;усувати удільного князя:, коли вік виконував усі земські 

обов"язки супроти цілої дер~ави. Хоч деякі історики права визнають 

таке nраво за великим ·Князем у~е в ХІУ ст.,то_ ,на нашу думку, такий 
. . . . -. 

поглнд є невиnравданий,а оnертий на Rількох фактах з часу Витовта. 

Та як ми вже згадували,nоступки В~товта мають всі ознаки замаху на 

зобов''я:з-ую~ий стан сnрав ;t нінкии сnособом не можуть ілюсо:rрува'lи 
зоt5ов"я:зуючого nравного становища. Пізніше великий князь nовинен 

настановлювати намісників р:о .землях сnершу лише в nорозумінні, а 

потім і за згодою з Панами - Радою. 

Як У.У.:.<е Сf<аза·но, . великий князь не мав права усунути уділь

ного князя, я.Rщо той виконував свої обов"язки; з цього виходить ,що 

великий князь мав право слідхувати з~ тим. , чи · удільні кня:зі вико

нували свої , о(Sов"я:зки, передовсім обов"язок військової служби,пла.

ченн.я данини для загально-державних інтересів,на доказ визнавання 

своєї приналежности до вел.Rнязівства, т.зв. "підданче" або "оеребр

щину". 

Великий кня:зь був начальним вож8ем збройної сили цілоХ 

держави. Він міг дати розпоря.цJтсення .ПQКЛИКати до війська, ;і Т9 в 
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той спосіб,що пqвідомля:в лише удільних !<н.язів,а. ті мусили виставити 

означену І.Сількі~т.ь військ~. Післ-!І настановленн.я . наvісників дбає про 

.це на~dсник або воєвода, викону~чи точно доручення великого князя. 

До великого князя нале~али справи війни та миру і ведення державnаї 

nолі тики. В ХІУ ст .• ці справи належали до . "ст-арих дум 11 , хоч підгото

вчі пе1)еговори може вести великий. кнлз:ь на власну руку. Торговель

ні договори tdг вел.кнлзь і в ХІУ ст. заключати самостійно. В ХУ 

ст. ролю 11 старих дуw." перебирають Пани - Рада,а пізніше - загаль-

но-шляхетський сойі.~. - ·' 

В а к о н о д а т н а в л а д а в е л • к н я з я в 

ХІУ ст. була обмежена до отчинної землі до князівства виленського, 

бо · кожни:йудільчий князь ма законодатну владу · на своїй землі. В 

ХУ ст. вел.князь здобув законодатну владу над ·Цілою державою;під 

кінець свого століття розділяє її в~е з Панами Радою,а в ХУІ в. -
з загальн6.;;.шляхетськ:Им · сеймом. 

То:м:у,що підставною засаДою литовсько-українського права 

була засада дотримання старовини~ тому · великий князь вважається охо ~ 

ронцем тієї старовини й захищає її від замахі-в Панів-Ради. 

. . 
За загальним переконанням, вел.князь - це не лише найви-

~ий, але й найкр~щий суддя. -одн~к, , у ХІУ ст. його ?Удова влада була 

поширена лише на його землі. J3ел.князь не нав права судити nідданих 

удільних князів. Від рішень удільних князів не було апеляції до ве

ликого князя. Громадяни ~дільних земель так само не мали nрава ево

кації якоїнеб7дь справи перед вел. князем. У ХУ ст. і це повне пра

во ~уду переходить на всfх Землях до рук великого князя. По землях 

су.цять тоді намісники чи воєводи, однак, уже з доручення і від іме-. . ' 

ни князя. Тому від ї.х .рішень' іс .нує . тепер і право аnеляції, і пере-

носу деяких справ перед суд великого князя. Більше того,великий 

князь застерігає собі навіть nраво суду над цілими групами населен-

ня. 

Під кінець ·ху ст. Пани-Ради здобуваЮть собі право суду ра

зом з вел.князем і то так далеко,що ті всі,що мали правЬ екземпти, 

отже, П'Оаво бути судженим лише вел.князем, підлягали судові великого 
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князя або Панів- РаДи.без ріжниці ,а І Лит.Статут і~ентЙфікує 
суд великого князя _ з судом Панів - Ради. 

-
Нач а л · ь на · ад мін і с тр а ці я -належить 

також до великого кнлзя,але не лише щодо центl)альних - двірських 

урядів, а й щодо провінційних намісників, всевод та староотиQ В ХУ 

ст. в сnравах щодо провінц-ійної :й: центральної адиініс трації мали 

також вирішальний голос Пани·- Ради. Деякі землі, як от Полоцька ,Ві

тебська і Волr-tнсь·ка,опира!оч:и:сь на розвинену віддавна самоуnраву, 

визнану привілеями, мали nраво висловлювати свої ба)Т{а"ння в час приз

начення адмініс траці :йних урядників для їхніх земель. В інших випад

ках nраво усунення контролю 9 удідю13ання наЕазі.:а та інс'1'рукцій для 

урядників належало вел.кнЛзеві і Панам- Раді. 

З) ПРАВНЕ СТАЛОВИІДЕ УДІЛЬНОГО К:-ІЯSЯ. 

Хоч інститут удільних князів в П-й добі тривав недовго 

приблизно ТОО років, та все таки на н~ого треба звернути увагу,бо 

він nеребуває в суттєвому зв"язку з інститутом· удільних князів київ

ської держави більше, ніж ;rкий.сь інший. У ХІУ ст. ц·ей інстИтут nе

ребуває в. стадії nовного ро·звитку, алевостанні роки цього століття 
nочинає вже занепадати, nо~орюв~ний Витовтом за підтримкою Польщі. 

Після усунення удільних князів їхні землі на правах nро

вінцій. вводяться в склад великого князівства. В деяких землях за

ли~аються ще удільні князі, але їхнє nравн€ становище не можна вже 

порівняти до становища в ХІУ столітті. 

Остаточно цей інститут нашого державзого nрава в такому 

розумінні удільних князів, як зверхників своєї землі, занепадає в 

nершій nоловині ХУ ст. Коли · йдеться про точніше встановлення дати, 

~о беруть 1434 рік; в цьо·му році був виданий привілей для шляхти, 

сила якого поmирювалась також на удільних князів і то на їх nрохан

ня. Таким чином, удільзі :кнл:зі визнали, що вони вже не nочувають 

себе зверхникшли своїх земель і ' товаришани вел:.князя у владі,а по

чувають себе лише його nід~аниtш, для яких він може видавати при

вілеї ·та.к само, як і для інших nідданих. 

Ріжниця: між удільним князем з ХІУ ст. і удільним князем з 

ХУ ст., як уже сказано на своєму місці, та, що nертлі вихонутать зве-
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рхнrо владу від власного імени, а другі - лиие Еід імени ~ел.князя 
' 

з його доручення. .і 

Sаf:і:мемось пра~ни'JІд становищем уділь·н:Их князів з ХІУ ст.і 

то перш за в~е їхнім п~авни_м 1с~.ановищем у свої~ землі, а пізніше -

в цілій державі, то-бто .У (.~_~·~:НQ!Л~нні до інших ;уділ~них кнsзів і вел. 

князя. 
. І. : 

Уділ ь н ~ t . ~ ~ ~- ~ ь _ у с~оїй землі виступає в 
• ' л 

ХІУ ст. під назвою 11 кня:зь " . '- а_бо ~·" кнлз~ литовський", його влада 

. На3И:ВаЄТЬСЯ 11 КНЯ.1ТСЄНіЄ: 11 або , '' ВЛаСТЬ; .КНЯЖеНія", ПО-ЛаТаНСЬКИ - . 11ЮС 

дукалє". 

', 

Стати удільним князем можна було або в наслідок спадщини 

або в наслідок надання уділу вел.князем за згодою роду. Є історики, 

які заперечують nраво наслідства удільних князів,але на нашу думку 

воно існувало, хоч оперте буЛо 'липіе на звичаєве право. Існувала за

сада, що післл смерти князя сnадщина на княжий . стіл nереходить його 
. ' ' 

дітям і родичам. Побіч самих фактів переходу уділів шляхом спадщини, 

в деяких джерелах ( шnитковий доку;м_ент ) маємо з 11 ясрване це право 

уділr:них .князів; · як _один з атр,ибутів 11 юс г'Іl;укале: " ;у-дільних князів 
. . 

Литви і українсько-білоруських земель. Право спадщини удільним кня-. . 

зям там були повні Ч rзизr-из.вались. КоJІ<ний :rщязь, я:ю1:й ?Идить на зем

лі протягом одного покоління, наqувае: до землі право отчинности, а 

до н-еї мають прав~ вже його чоловічі й }:-йночі нащадки .Чоловічі на

щадки діставали спадшину всі разом, при чому спадок ділили,коли бу

ло більше земель. І\ол-я була одна земля, що І}ИС туnала проти поділу, 

тоді діставав її в qпадщину один з спадкоємців. А хто саме ? Той, 

кого призначував попередник. Та не тільки десценденти мали пра.~о ді

ставляти спадщину; це право мали й бічні родичі. 

В другій половині ХІУ ст. маємо на · це докази. Наnр.,три 

б-рати Корятовичі і.ТІ:уть після с:ме_рти свого батька на Поділля і перей

мають землю, я:к нале'\Т{ну їм шляхом спадку, не _питають навіть велико

го князя. Правда, при перейняттю треба було nідтвердження великого 

князя, але 1:зел о князь не :міr не підтверлити, коли удільний князь 

був лояльним щодо дер.Е<:ави і вел. князя; n п;ідтверменнл великого 

князя було скоріше не~ов лите ствердженнл,що у~ільний князь,який пе-
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ребnав уділ, є вже князем і залишається: лояльним щодо вел. князя: .в 

ХУ ст. nісля: розгромлення удільних князів затвердження набирає ха

рактеру надання:. Право надаяня: вел. князем стає тоді сильніше від 

nрава сnадщини. 

Удільний князь мав у своїй землі законодатну И виконуючу 

в-ладу, отже , nраво видавати закони, nривілеї та їх виконувати. 
. . . 

Він не був у ці :м наnрямі nравно киись обмежений, об1-1е )тсувала його 

морально .лише оnініЯ землі. На до.nомозі удільном;\r князеві стояла 

його !}ада, з якою пін міг, ал е не мусив -рахуватисяtхоч звичайно вое 

·· · таки · !;)ахувався:. Ця рада - це вже не боярська рада з nершої доби.Бо, 

коли влада удільного князя: в I-:tt добі ·була обмежена боярською ра

дою ;то теnер ця рада має лише дорадчий голос. Княжа рада склада

ласн -з службових князів, бояр, більших у-рлдників . землі й єnискоnа. 

Земські віча лише в делких білоруських землях ( Віте9ськ) мають 
ще юридичне значення. Всюди. , врешті їх значення:, як і значення іс

нуючих де-не-де боярських з"Їз;";ів, лише моральне , їх зав~ання:м 

було вислухати удільного К.."Fія:зя і висловити свою згоду, що носила 

назву - " nримовленіє", тю< само, як у московськім nраві- "nриговор". 

Під кінець ХІУ ст. і на nочат~ ХУ ст. виробил.ась засада,що уділь

нцй князь видавав рішення законо;";атного ха~актеру за nорадою ра-

ди і nроголошував його на вічу, яке давало своє "nримов~~ніє" або 

зго,:n:у. 

В час занеnаду удільних Rдлзівс~в удільне-княжа рада і 

ш.'І!лхе тсь·кі боярські з "їзди стараються обмежити владу удільного кня

зя: Удільні кнлзі не . вистуnають проти цього; nтrчина цього та, що 

воqи хотять оnертися міцно nроти центральної влади на місцевих лю

дях. Та ані з"їзr,и , ані рат,и не набрали правної сили,бо nоки вони 

nеретворилися: в земські соймики, у~ільних князів уже не стало. 

Поруч з законодатною влаг~ою в зе~ші удільні князі мають 

і виконавчу владу, наnр., іменування уря~ників, тіунів; але удільний 

князь завж:;и рахує: ться з голосом ради~ Але, н е зважаючи на це все,. 
. ' 

у;";ільни й князь є: найвищим с · у д у, е ro з е м л і , а~міністраоrе-

ром; йому належить контроля землі, він дає інструкції, nриймає аnе

ляції і т.д. ·;1ого рішення - остаточне, його nі.":; ..т аних ніхто не міг 
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су~ити. Кьли є · ві~о~ості, що вел.князь вміmується в справи у~іль

ного князя, то це с тос-уе тьсн ;:~о князі в, які в_'>'{е не були князями з 

nовними суверенними nр-авами. Ут,іvrьниіf кнлзь Є- також н а ч а л ь-

н и к. о м збройних с и л і організатором армії . в своїй землі. 

На поклик вел.княз.я він мусив ;;бати пnо те, щоб усі зобов 11 .язані ,r;o 

військової служби були готові ;~о похо,т-;у, _муси_в ,г,бати про утримання 

замків на території сво єї землі. ~ому нале).ІСала (f) і н а н с о в а 

у n р а в а ,- - заря~ -;ержавними ;·:обрами, він має право приймати 

ві":: умерщини. Добра він може :~арувати церкві. Прибутки ві,~ землі 

йшли У,О ~ого каси~ з якої він nавичен nокрити ви:,атки nриватного і 

-nублічного характеру. Він може також .т:екого звільнити ві:. по то;атків, 

навіть звільнити ві\ заrz,льно~'~ер)ТСftвної серебрщини, бо цим самим 

він не зменшував nрибутКJт вел. кн.а:з.с:r; земля: бо завж --:и платила визна

чену суму ::о центральної каси~ 

Таке було правне станевище у.':;ільного князя: у його землі' 

У.І:ільні князі були м_іж собою теоре.тично рівними, але в 

nрактиці ві~ріжюrлися мі.>;:< с-обою залежно ві;; у_r,_ілу. Правної ріжниці 

між ними не було., а якщо прерогативи . ,.то;еяких були більші, то лише 

були оперті на умовах з вел.кня:зем, а по правhі кажучи - більше за

лежали ві;:; фактично;( с~ли. У.';ільні кн я: зі мали право за ключати між 

собою ;~оговори та сотози, о;;на.че, не звернені проти вел. князя.Суnе

речки між у·~ільними князлмц .вирішує вел. князь. 

Ві.:;носини між у,'·.ільними: .князям_и і великим князем. 
------~---------~-~---------------------------------

Не зважаючи на ніби то самоь тійність у.т-;ільних князів, вел. 

кня:Зь був ,'~ля: них завж:~и зверхником; ві.;,носини між вел. князем і 

у~:ільними, як уже сказано, ві,:_:ріжннлися: ві,:; . ві~носин у київській 

·;ержаві, ::е була люІе моральна зверхність київського :князл, його 

станови~де було лише 11 в отца місто 11
; nравних зв 11 я:зкових,я:кі б зму

шували у;~ільних князів сл;уха~и київського І·шя:зл, - не було. Київсь

ка .т:ержава - це був· с е>юз .:;ержав - ле ;::ве не в міжнаро:,ніr-1" ха-рактері. 

Навnаки, у лит • . ":ержаві залежніс ·ть ві .:--; зверхника була оn~рта на 
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nравній залежцості, і удільний князь мусив слухати вел~коrо Rня

з.я:, якщо не хотів nостуnити- nроти звичаєвого права і наражати себе 

на втрату уділу. Та мимо тієї · ЗалеЖности поодинокі землі все ще ма

ють характер державного . організму. Це рід вільної залежности,не

мов "держава . держав". 3 часу Витовта устрій князівства зміняється, 
хоч нелике князівство ще за,лишаеться: федеративною Державрю. Але з 

того часу ОКJ?~. :мі територіяльні одиниці ·ХОЧ і користувалися інколи · 
І t. • 

широкою самоуnравою, але вже не в характері. держав,а в характері 

nровінцій. А всі в::-:{е т.зв. " удільні кюrзі" ... це не 'володарі тих 

держав, а лише немов намісники князя:. 

Права і обов';язки удільного князя щодо великого кня:ая:. 
---------------~----~---~---~-~-----------~---~~---------

Удільний кшз:зь ·,_ яr< член. роду і зверхник одні єї зеІУ{лі ,мае 

щодо вел.І<нязя: nрава і обов"лз:юt• До його nрав налеjfсало: 

· І. Він міг ~адати від вел.кня:зя:,щоб його nозиція: була 
забезnечена від посягань інших; зел.князь мав дати чинну доnомогу 

на виnадок порушення його уділу. Далі він мае nраво брати участь в 

"старих думах", що є рівночасно і його обов"лзком. Обминути :його 

в це і* -у: ас вел. князь не міг; коли б ве.11. князь поминув удільного кня

зя: і не допускав його до участи в "старих дуtлах", удільний князь 

міг таких nостанов не визнавати і не слухати. Оnерте це на доміную

чій в середніх вік~~ засаді одноголосности ухвал. 

Обов"я:зок удільного князя щодо вел.кня:зя опиравс.п на двох 

мо•rивах: на обов" я: з ку удільного І<нязя: щодо вел. князя: - лк начальниR.а. 

держави і я~ проDідника роду. Джерела з часів КревсьRої Унії І38бр. 

висвітлюють ті обо в "язки,хоч тут уже існує_ тенденціл зменшити nра

ва удільни~ княЗів. Вою~ виражені в двох. словах: "вірність і служ

ба". Під 11 вірністю" розуміються обо-в"язки негативного характеру, 

тобто уДільний князь не повинен nо1<и.цат.и цього і не шукати іншого 

nана,не діяти на шкоду держави, не виступати nроти вел.князл і вір

них йому удільних князів,не вистуnати nроти заряд~ень вел.кня:зл,ко

ли вони є згідні з nравом, ні сло!юм, ні ділом., ні рад;"фІо.Під nим 

розуміємо взагалі лоя:льне nостуnовання: супроти вел.кня:зл .. У.цільним 
князя:м не можна було зв"я:зуватис.я з закордоном проти ве.л.кнлзл,до-

зво~ені були лише договори торговельного характеру. 
'• 
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Під "службою " розуміЮхьс.я обо.в!'язки nозитивного харак

теру • . До них належала чинна служба, рада,nрихильнісхь до вел.кн.яз.я, 

обов".язок nерестерігати перед небезnекою •. ( ДЖерела кажуть: " а їх 

ку доброму радитИ, а лихого вірно остерігати"). 

У..цільний князь зобов"язаний виступити збройною силою на 

кожний nоклик вел.князя і Проти кожного ворога. В nрактиці вируша

ли всі удільні князі і лише в біЛьші похоДи,на війну з Польщею і 
> 

татар·ами, вирутали звичайно удільні князі сусідніх земел-ь, головним 

чином українських. Лише в дуже великих nоходах ,найчастіше nроти 

Ордену і татар, була зобоD"язана брати участь вся держава - от*е, 

всі землі. 

Удільні князі зобов"язані слу.zити радою і осторогою, з 

огляду на відсутність комунікації і розвідчої служби в цей час. Оче

видно ~ідстава, на основі якої вел.князь має nраво всіх цих обов"яз

ків вимагати, є скоріше ~:а:терес всієї доржави,_а не стільки інтерес 

вел.князл. Як раз на цю підставу вел.князь завжди nокликується.На 

державний інтерес nокликався Витовт навіть тоді,коли ламав силу 

улільних князів, отже, постуnав прот~ зобов"язуючого Звичаєвого nра-

ва. Ролю удільних князів' ,як чинника влади в державі, перебирають 

у ХУ ст. - Пани - Рада. 

4} ПАНИ Р А Д А. 

!енеза Р · а д и .. В ХІУ ст. в старих думах,крім 

r'еди~шновичів, зустрічаємо бояр, урядовців і представників міщан, 

звичайно бурмістра 'Вильна, але ця не династична частина Ради не ма

ла вирішального голосу. Роля цієї частини Ради була більше пасивна. 

Члени її знали настрій землі, мо~ли давати поради і виступають зви
чайно в характері свідків - 11 с ві доки 11

• ·таке їх станевище залиша

лося до Еінця УІУ ст. У всіх деnжавно-правних актах беруть активну 

участь лише князі династії, зв. те · роля недИ'нас ті-в бояр і магнатів 

незнв.чна? лише пі_сля перевороту Вr-rтовта, коли дійшло до знесення 

"старих дум", - наверх вихо-дять службові князі :й магнати - звичайно 

досі ці пасивні члени великокняжої ра.л;и. Побіч них вибиваю'J:'ься на 

пе~вий плян в оточенні вел.князя і намісники. На цю маєткову і 1РЯд

ничу аристократію опирався Витовт. Вони ·починають виступати як ве-
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ликокняжа Ра~а!. !і активну ралю · зустрічаємо nерший раз в І40І році, 

у nершій вцленській унії. Одwаче,становище їх . і тоді ще далеко не 

дорівню~ало значенню "старих- дум" ·· · Великокняжа :рада. ще .. не є інсти

тутом цержавного права, отже; н~ є державною радою; вона є лише по~ 

бічною 1)адою вел.князя. Вел.князь потребує іі поради, але все ще 

вел~князь міг брати ~о уваги ії раду, а м~г t не б.рати. Так було до 

половини ХУ. ст •.. До цього часу вели1сокнш·са рада при виготовленні nра
вних актів є не_. стороною,а тільки сnі-дком,бо,як _ви:хо~ить .з джерел 

ц-ього часу, рол.JІ дорадника вел.кн':Язя: і :його сві.цка в той час була 

змішана. В І:й nоловині УУ ст. 'СКЛад - ради змінився, а доступ до неї 

був можлив~ий коушому, якщо · 'й'ого тіль m кликав вел. княз.ь. За Ви товта 

·зустрічає:мо в раді латинських єпископів, дрібних уділ:~;>н~х та сл уж

бови~ князів, великокня~их намісників,головним чином з виленської й 
. ' . 

троцької землі. S . українських зе-мель і уділів бачимо лише головні-

ших намісників, хоч З· самої Литви брали участь у раді й намісники 

дрібних областей:, nізніші старости,а також визначніші двірські уряд

ники вел.кнлзл. 

Цід кінець панування Витовта починається до делких осіб 

застосовуватися право сталої участи· в великокняжій nаді, і цим чином 

їхня участь немов вабезепечується П1)авом. Великі князі їх називають 
. І 

уже своіми дорадниками - " r-сон.:зіліярії". ЗаВитовта цей титул діс-

тав зе·~'С?Ький марІіlалоR, навгородський на:місник 'та інші. Щоб показа

ти, що делкі урядники є -сталими членами ради, вел. князь надає їм т.и

тул воє~'?д• Зразком· у·- цьому була- nоль.с;ьке nраво., бо воєводи в Поль

щі були ст-~лими члена·ми ради кор.оля - сенату. Такі групи у велико-
•• :r • • • 

княжій раді фігур;УютЬ протягом усього ХУ стор. Незамкнений був склад 

ради аж _ до часів вел.князя Казимира; лиmе виняткові обставини за 

ч~?ів цього вел.князл стали nричиною того, що великокняжа рада зами

каєтьсл,набира~ XaDaRтepy лер~авної ради, а під кінець його життя 

великокняжа Рада, звана- Пани - Рада,здобуває собі такі правні ат

рибути,що навіть поділлє владу в державі з великим князем. 

Сталось це так: кнЯзь Казимир був рівночасно і вел.князем 

литовс:рким і - польським королем, що змушувало його часто перебува

ти поза кордонами великого князівства. 5 тих причин важливі сnрави . ' 

він доручав виконувати в час своєї відсутиости 9вої~ раді.В наслідок 

цього велуrкокнлжа рада веде самостійно закордqнну п_олітику, виконує 
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' ' судівиицтво і т.д • . Судебник вел.князя Казимира nос~ановляе навіть,що 
... в час неnрисутности . вешпс~го князя б'агато сnрав суди'J;'и остаточно,а 

в виnадках наїздів усталити сам факт має nраво великокняжа рада, 

тобто - Пани-Рада. Еони мають у випаДку потреби дати розnорядок за

тримати ви~н.их до приїзду вел.князя у межах вел •. князівст~а. Що бі

льше, . - великок~яжа . рада стає немов другим представ:а.иком влади. Е 

джерелах, ще перед появою привілею з І4'12 р. читає1ю: У договорі з 
. . 

Новгородом є згадка про те, щ9 в час відсутности великого князя 
' 

Пани-Рада могли навіть видати ро.зпорЯд.ж·ення про мобілі зац..Lю землі, 

щоб пасnішити союзникові на допомогу.· Такий фа~ти~ний стан,що вит

ворився за Казимира, набирає щораз ·більше- nравного характеру. Зараз 
І . 

за Александра великокняжа влада старається це становище затвердити 

законом. І так, . nривіЛей з І492р. легалізує це становище, великокня

жа рада стає ,".ержqвною радою nід назвою " Пани .- Рада ". Цим nри

вілеєм л·еrалізовано nравне становище ради і унормовано її склад та 

компетенцію. 

Привілей :~иrмонта І506 р. nоширИв права . великокняжої ради 

і ' вона поділяє від ~ього часу верховну владу з вел.князем. Відтепер 

влада над вел. князівством знахо ;r~иться в руках великого князя і 

Панів-Ради. 

С к л а д . в е л и к о к н я ж о ї р а д и був нез

мінний до початку ХУІ століття і шrс пізніше nідпав зміні. До кLнця 

ХУ ст. до вел.княжої ради належали: 4 латинські єпископи, деякі 

у:r~;ільні князі, які ще є не1-юв останками старих дум, намісники, як 

nредставники ац11лініс трац:ї,ї, ~тар~)С та .жмудський і двірські урядники , 

коли йдеться про намісників, то засідали там лише намісники біль

ших земель, щодо дрібних намісників корінної Литви,то деякі з них 

також брали участь у засід~ . ннях Пані в-~ ади. 3 великокн.в:жих урядни

ків належали: канцлер, маршалок, земський ,піде карбний земський, :.і'.53ть

ман наЙвищий та інші. Від .початку ХУІ ст. склад великокняжої Ради 

зміня:вся, бо не стало в Раді княжого елементу, . крім луцького князя, 
.який зали:пився в Раді до Люблинської · унії. Від"Fоді в Раді засідають 

лише: чотири єпископи, всі єnископиt два ісnую~і ю.;~.штеляни - вилен-
. . . 

ський і троїцьки~, старос~а жмудський ·і луцький. Поруч nре~ставни-

ків nровінційної адміністраЦії засідав також :r.ларшалок волинської 

землі та цілий ряд членів - покликаних. урядників,яRи:м великий князь 
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надавав титул марmа~ка, з правом засідати у великокнт~ій раді.Це 
маршалвівство . "ад nерсонам " давало місце у веJrикокняжій раді • 
. Ц~~. була .ц~уга груnа n.ре~ставників адміністр,ації. 3 двірських у-рлдни 

ків зараховуються тут: канцлер, гетьман найвищий або зе·мський і 

nольний, підекарбій земський і двірський, підчаший, стольник,ко-
r- .. _- • 

нюmий, хорунжий, меЧRИR і т.д. Всі вони мали в Раді свое означене 

місце no гідності. КілЬкість членів доходила до 80. Цj. дві груnи 

nровінціі*них і цен_тральни:х J"РЯ:дниІ<ів творили групу світських чле

нів Ради, що відріжнялись від груnи духовних членів. Згідно з nо-

· ~тановами городел.ьськоrо nривілеюt достуn до Ради був можливий ли

ие членам латичсьв:ої вj.ри під тим nри~одом, що, мовляв, члени nраво .. 
славної віри не можуть nрацювати в Раді та не вміють дотримувати 

тайни • .Але в практиці цього не дуже суворо дотримувалися,бо ще. на

віть в ХУІ ст. зустрічаємо nравос1'!авних маrнатів не лите в раді,~е 

й на · nередових державних становищах: кплзь Остроаький був воєводою 

Троцьким . і найвищим гетьманом. Пани Рада ~як сказано,нараховувала 

до 80 членів і тим самим була с~ма веповоротливим тілом,бо r~ не 

можна було в КОІ'ШУ хвилину сF.ликати. · ToJІ.ry великокняжу раду скликали 
рідко, Звичайно в час " вальноrо со :йму ", зате кнлзь :користувався 

сталою· Радото, найбільше з а-І О ч:.тrенів, що звалася " тайною радоіо" • 
До цієї ради входили: латинські єшюІ<опи, воєводи і каштеляни ~а 

4 · великокняжі уря:дниІ<:и. Це був сш:>авжній сенат,немов виділ цілоУ 

Ради. 

К о м п е т е н ц і я Ради. BRe в УУ ст. було 

значення Ради велике, головним чяном у політичних сп:равах,але nрав

ної компетенції Рада не мала. Прr1вілелми в 1492 і 1506 р. її прав

не становище в державj, змінилося ,а вся влада у вел.князівстві 

пеоейшла до вужчої Ради разом з вел.княз~м. Рада з дорадчого органу. 

стає носієм nлади 1 об:нежує і ділить атрибути вел.князя. У заRоно

.цатні Т1 nраці Рада не має законодатної ініціятиви і .її завдаНfІЯ -
лише радити над запроnонованимr-r вел. князем закон.ами. Працда, вже 

привілей з 1492 р. ка~е, ЩQ Рада має лите радити, а не вирішувати, 

але рівночас но uoc тановляє, що ко:~шу справу , яr<у вел. князь дав nід 
рішення і ухвалу Ради - не міг уж.е сам змінити:. Ще точніше вирі

шив ко~щетенцію Ради nривілей з І50бр. Він nостановля.є ,що зміна 

земських статутів, отже, старого звичаєвого nрава не могЛа наста

вати без згоди Ради. Перmий Литовський Статут 2"лсовує заІюн'одатну 

l 
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владу князя і Панів -.Ради в б артикулі. До комnетенції Ради; належа

ла закордонна nолітика і висилка послів;Ще - доказu того,що до ком

nетенції Ради тих справ належить далеко більше, бо нілких важливі

пrих полі тичних справ не вирішує в~ликий князь бе з Панів-Ради. 

- - . 
До Панів Пади разом з великим rmлзем належать також сnра-

ви внут-рі11Іньої адміністрації. В nорозу:мінні з Панами Радою великий 

~нлзь надавав уряди центральні й п:rювінційні, а настановленого ypf! 

довця в порозумічні з Радою вел.кнлзь не міг уже на власну руку 

змінити. Надавання ПО1-1іс тя МОГ.lіО нас тупити також лиrrre за згодою 

вел.кчя:жої Ради, а надавання землі на вічність - лише за згодою 

ширшої великокняжої Ради,що постановлює перший Лит.Статут• 

· В nривілею з І492 р. була заборона длй вел.кнлзл вивози

ти закордон nрибутюr без згоди вел. кнл."СоЇ ради. В и щ е с · у д і в 

иицтво 1-tала великокню:-са Рада над хО"(.)уг .,вними nанамк нарівні з :ве

ликим князем. rx судили на т. зв, 11 великих роках" ,що відбувались 

на св. Nа-ртина і Покрови. Побіч сщнlв хопугавних ланів, Рада Паttів 
полаго.:Ф~сувала- апеляції від воєвод і старостів 7 ска-рги на обласних 

урядників, якщо вони провинились, розпоряджа~чись майном,а також 

над спецілльно для: контролі назначеними коніса-рами 7 якщо вони на

дужили . б своєї влади. В час відсутиости великого князя та nід час 

безкоролівства застуnає всі функції кня:зл Рада-Панів.Тоді nерехо

дить на них вся великокняжа комnетенція:. Пани-Рада за~ЛД)!{утоть все 

nотрібне для обQрони землі, переводять мобілізацію,ведуть закор

донну полі тику, :мо~І"уть наклас ти навіть надзвича&ні податки і від

дати дер":<авні добра в з ас тав у , J{.ОЛИ цього вимагає крайня лотре ба 
для: добра дер)'сави. Пани-Рада судять також с~тперечки ·міJт-с ГІллхтою за 

майно, наїзди, rвалти, наЩужиття і т.д. Це все nередбачає Литов

ський Статут. 

Н а р а д и Ц а н і в - Р а д и відбувалчсь з ловною 

свободою. Члени могли висловлювати одверто свою думку. Наради як 

тайної, так і mироЕої Ради відбувались лід nровоцем вел.кнлзя.Хто 

nроводив, я:к не було князя: - невідомо; здаєтьсл,що наn~шлок земсь

кий. 
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Треба згадати про наради ширшої великокняжої ради в nов

нім складі ,що звались " со йми Панов - Ради ". У nрактиці вони схо-
1!И:лйсь рівночасно з сеймом і дуже часто займалися: тими самими спра

вами, що й вальний сойм. В то~t сnосіб ті "сейми Панов Ради" мали 

вигляд немов вища nалата сойму - Палата-Панів. Крім цього вони 

сходились ще два рази на рік на судові роки, що · відбувались на ве

ликокняжім дворі. 

3 Люблкнською унією настуnав занеnад Панів Ради. Рада вже 

nepe.c та є існувати як дерJ:<авний інс ти тут. Значечня набирає вальний 

сойм. Дея:кі члени Ради увійшли до сенату,наnр, ла:mи:нські e:nи.c:r<onи, 

всі воєводи, .ї!:':мудський староста, каштеляни і 5 двірських урядників, 
всі інші ж nеnестали бути членами Ради і . не увійшли до сенату. 

5) В А Л Ь Н И Й с о й н. 

Вальню1 сойм шляхетського nоспільства · у Люблинській Унії 

·· здобу-ває пепемогу над Панами-Радою; до цього ж · часу його вплив не 

міг рівнятися з впливом Панів-Ради, яка до Люблин(8ької Унії n.отрн

сала цілою дер;тшвою. Та вже від ХІУ ст. у Польщі nриходить до зна

чення дрібна шляхта, і ця обставина ;:елливає на зміцнення сили 

.ц~ібної шляхти у вел.князівстві. В Польщі сойм ма~ уже державну вла

ду~в той час, коли у вел. князівстві був він ще ледве в nелюmках. 

Але nо'малу nочав загал дрібної шляхти цікавитися: дерпавними сnра

вами. При вирішенні більш важливих актів, щоб надати їм більтої 

сили, великий кня:зь с TfJpa.є ться: крім Пані в Ради втягнути і зага.л 

шляхти. rraкoE вибір вел.к.нязя: зацікавл'!І)вав загал rnля:хти, і І440р. 

шляхта бере вле участь у виборах великоrо князя. Ця практика вироб

ляє з агальну засаду права,що компетент}J:ИМ до вибору вел.кня:зя в 

mляхетськи.П загал з Панами-Радою. Та, ОТ)Іе, на виникнення: со йму вп

линули аналогічЕі польські установи і справа вибору великого князя 

була найважливішою нагодою, щш якій загал шляхти міг зацікавитися 

загально-1J;еРжавними сnравю.m.. Та ці чинники сторанні. 

Поглянемо тепер ,чи на виникнення цього інституту держав

ного nрава не вnлинули якісь п-оавні еле}.~енти :r.лісцеDого походження: ? 
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· -участь загалу у виріІЧуванні загально-.цер,•<авчих cnryaв відома хочби 

у давніх вічах, але :r..1i)!( вічем і Шляхетським соffмом немає ніякого 

зв"язкуу хоч зовніШня їх подібність і велика. Ріжницл в тім,що 

віче - це найдемократичніша репрезентація широких верств,що не ма

тоть станових ріжницЬ · ,а сойм - це антидемократичний інститут,:tш:к

лючно становий. Тим то· як різний устрій сусnільности пе~шої й дру

гої доби:, так різю-rй інститут віча :й сой:м:у. Сойм J.Юj'{Ha тс-юріmе nо

рівняти з з"їздами боярства з часів української дер,·шви: в 1-:й добі. 

]fожча б припускати, що ці - знї:Зди н'а nочатку · п-ої доби перетворили

с..я у сталі з"їзди і тим був би делкий зВ 11 .ffзок Мі:! ними і сеймом. 

Але ва.льний соЧм вел.князівства - це безпосередній наслідник нашw..с 

боярських з "їзді в. Щодо виюп:неннл со йму, то не моJ:<на таки заnере

чити, що його походження nольське. Безnосередні п~ичини,які покли

кали сойм вел.кнлзівства до життя - це ті ко:нсеквентно впливаючі 

наслідки nривілеїв шляхти, а передовсім наслідки, які виnливають 

від звільнення шляхти й їх дібр від податків. А що ж було, коли 

набли~аласл війна . і держава nотребувала длй її ведення грошей? Хто 

:міг змусити шляхту тоді платити податки '? rL"аючи такі привіЛеї ,шлях
та могла зре:к.тиоя їх, lеоли хо-тіла• Шляхти~ міг заnлатити nодатки 
на кошт війни, або -q ні, а щоб у тім спnаві вйя:ви.лась воля: зага-

лу mляхти, Т"t)еба ·було їх скликати і зажадати добровільного зречен

ня цього привілею на о.цин випадок. Такі шляхетські з 1'їзди були ча~ 

с.ом народJТ<енн~ сейму. Привідей І447р. ,що звільняє всю шляхту від 

податків, тр_еба тим самим уважати роком наром.ення соf.*му, щоnравда, 

до кінця УУ ст. влада у вел.князівстві була сильна, і вел.князь міг 

належити на шляхту в разі потреqи nодаток, не питаючись згоди. зага

лу mJІ.яхти, а питаючись лише згоди . найсильніmої Панів -Ради,хоч во

ни не були реnрезентацією загалу шляхти. Коли J:< у ХУІ ст. війни ста

ли частіші, а упривілейована шляхта дiftmлa до полі тичної зрілости, 

треба було конче цитати ради загалу шляхти. Тоді nочали скликати · 

с.ойми щораз час ті ше, а другиіІ Литовський Ста тут цей інс ти тут дерJ~\ав

ного nрава BRe виразно атрибує. На три роки пізніше вальний сойм 

зві:в Y'>'f-e навіть боротьбу з Панами-Радо):О і вийшов з тієї боротьби 

переtЮ:>!СЦем. 
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Склад с о й м у • Виходячи . з засади,що сойм ухва-

лтовав податки і контингенти війська, цебто він nовинен б;5тв згоди

тися відмовитись віл n~ивіле~ на цей один виnадок та встановити 

розміри своїх військових обов"лзків, значило б,що в соймі nовинні 

бул.и брати участь усі :mляхтичі. · Так було на поча.т ку в Польщі, а.Ле 

в вел. кнлзівс т~і так YJ'!e не було. В Польщі сnершу бl}али участь го

ловним чином веі шляхтИчі, а~~с пізні ше nоявилася -реn11езентація JІJЛЯХ 

ти, яка уусила поступати · на cc:th~i в рамках даних їй на соймиках 

інструкцій. 

До nоловини :Х.УІ ст. у склад сой:му входили 4 груnи : 
-

І) Пани-Рада, 2) .цер.~х.авні У"9Ядники, цент:') с::льні й обласні 

з-поза Ради, напр. старости, тіуни, хоруштсі й т. д.; 3) кня~ата і 

nанята, - це князі й пани хо-оуго:вні з П"?авом екземпти, 4) лицар
ство - шляхта. 

Три rrepшi групи заклт,rкf.1лися ок-реtm:ми лис тами, бо їм "во 

дле звичаю ста.рощ:.вного належались міс та в раді · посnолитой-". Але 

все таки сойм у тако·му скдаді - це че була ре.rrоезентація шляхти, бо 

коли ішлось про останню г-оупу лицарства - шляхту, матнати :ае доnус

кали вс:Lєї mля:хти,а в I-:tt половині ХУІ ст. не дозволяють навіть ви

бирати -реnрезентацію. Кожний староста або який хо~унжий землі до

бирав собі залепно від уподоби двох або трьох шляхтичів на сойм~ й 

nриводив їх з собою. Та вони ледве могли реn"9'езентувати .волю шля

хетського заrалу,який не мав ніякого вnливу на їх ви~ір. Інші ста

ни,.я:к духівництво і міщанствоt бул·и на со:ймі застуnлеві дуже в не

знаtrній мірі: і· хоч сойм завжди мав назву станевого, то· насnравді 

був він чисто шляхетським. 3 духовних засідало лише 4-х латинських 
єnископів, з міщанства - два або три реnрезентанти Вильна.Так бу~ 

ло за Лиr'монта І. За /!іlіr'монта Авг ус та нас тупила деяІ<а зиіна .Введенб 

вибот,>ну реnрезентаціrо шляхти, ви:бирану загалом шляхти на соймиках 

з с тислими інс т-оукція:!),ш в кожні й сnраві. Цілиіt загал шляхти у вели

кім князівстві ніколи не брав участи в вальних соймах,брав участь 

лише в т.зв. соЧмах nольових,в час війни; поза тим- брав участь 

лише через репрRзентацію. 

Як виходить з сказаного, со:йм за ~иrмонта І nеребував під 

вnливом Панів Ради; він був ,власнеt доповненням до Панів-Ради. 
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Як сказано на B:>r.ce іншім місці, за !Ч:иrионта Августа зніня:ється ста

ноцище Панів-Р~ди,і з.ци~ тако~:с склад сейму. Ігнорований до цього 

часу загал m~я:хти,репрезе:нтований на соймі вибо-очою реnрезентацією, 

не тільки що починає виатупати з- перmи11-1 голосом, а переходить в на

nад і с~а-?ає ться: чавіть об·меж~-rти П1)ава Пані :а-Р ади. ~на чення со йму :в 

nерших роках володіння: жигмонта АвГуста щораз зростало.Пайбільшим 

здобу·тком со йму було те, що з нього усунено кня:зят та nанлт .Нареш

ті в Любли:нськііt Унії сойм вел. князівства зносить інститут Панів

Ради,але таках і себе, бо злквається: з польським со~мом в одно за

коноцатне тіло ц~я: спільної Речі ПосполитоУ. 

_!5_2_!:!_!!_2_!_~_g_ц_!_!! ____ ~_Q_~-~-Y:-! 

Комnетенція: сойму вироблялась на практиці відnовідно до 

того~ як він розвивався. Пе:;>июли спDавами були спр Е:' ВИ рибару вел. 

князя: і сп~ави унії з Польщею. В cnQaвi унії з nольщею скликувана 

ВУсе в ХУ ст. сойм, а про силу рішення сойму в тій сп:_:>аві свідчить 

те,що мельницька унія: І50І р. залишилася: без наслідку лиmе тому, 

що її не ратифікував сойм, Правом вибору коnистувався:.. сойм в роки 

І492, 1506, І52Р.. До сойм;>' належала також справа податку і ухвала 

контингенту військової служби, тобто справи " зенської оборони'~ .в 

цих сnравах навіть J~J"eл: князь і Рада-Панів -вже в nершій nоловині ХУІ 

ст. не могли самі виносити ухвал без згоди сейму. А навіть .І-й і 

П-й Литовський Статут nостановляє, вальний coйt-.f nовинен вносити 

ухвали про розмір віі*ськової повинности. 3 сп~авою контингенту і 
фінансів зв"лзана сп:_:>ава війни і миру, що теж наrrежала до комnетен

ції сойму в~е за ~ягмонта І, а доказом цього є те, що до війни з Во

лощиною не дійшло лиmе тому, що на це не nогодився: загал mляхтя, 

зібраний на соЧмі. ]:аючи nраво виnішувати: справу про ці земські nо

винності, виходить, що сойм міГ та коУ< ухвал1f1вати кари: за виконання: 

тих nовинностей, що веде вже nрлмо до - вироблення: законодатної вла

ди со:йму. Спершу великий кня:.зь і Пани-Рада ставллли відnовідні. 

внесення:, отRе, мають право" законодатної ініція:т:Иви ,а сойм лиш.е ви

рішує ,_,заnропо.новані .внесення і затвер.джує їх як закони. Пізні ше 

сойми nочинають здобува~и право вносити проєкти законів, що відбу

валося: у писа:ній формі 11 просьби до Fосподарл••,на яку вел.кня:зь 
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давав "откази", що набирали законо;;атної сили. ~аконодатна дів:ль-, 
ність . сойму виявилася при появі І-ої і П-аї nедакцій Лит~зсьхого 

Статуту; обидві педакції передавали на обгово-рення сойму.Законо

датну комnетенцію сойму точно зде<)ініював П J.1итовський Статут з 

І5бб.р. та не . надовго, бо згодом він зливається з польським сей

мом n о.цин сnільний сойt!. 

Стг~лого -реченця сІ~лиRат.:rнл сойму не було. час скликання 

тако.rс не був точно означений; скJІикувано сойм залежно від потреби. 

1\~ісце скликування теж не було точно означене; нейчастіше було 

• В:-r:льно 7 хоч не заВ}!UЩ. Коли на Д t~нному порядку нарад со йму була 

справа :з"є:днання з Польщею - сойN скликувана було в nnикордонних 

містах як от Бє~сств:. 

Головний соймиk с л о н и м с ь к и й • 
-----~----------------~-----~---------------- ., 

Після л~·б.:линської унії і після злуки соіfмів у вел. князів

стві :Виникає: немов передсойм, що носить назву елонимський 1'гол.овний 

с~~мик''• Це був передсойм усіх литDвських делегатів сойму й сена

ту перед с~л:Икапнв:м спільного сойму. Бо коли . nіолх Люблинсь~ої 

унії литовські л;елегати повинні були їхати на nольський сойм, . т,о. 

з"їжджались спершу в Слонимі,щоб узгіднити свою діяльність на сой

мі. На · цer:t слоню~ськяй сойм крім делегатів сходились ще сенатоtюь

кі у~ядники, тобто члени єенату. W Литовськи~ Статут nоста~овляв, 
що елонимський сойм nовинен завжди зб.иратися на два тижні наnеред 

перед скликанню·~ сой:М;)Т в Польщі. ~,~ет ою цього сой:му бJтло - узгідІtити 

ділльність литовських делегатів на великім со ·Н·мі. Осново.ю до уста

лення згідности нали бути інструкції від nовітових соймиків. Як 

до~го т;;>ивав цей елонимський сойм - не було встановлено,у велкому 

~азі він мусив так закінчитися, щоб делега~и ~.лали час nрибути на 

великий сойм. 

Повітові со.t-1мики перебувають у най-

стилітому зв"в:зку з соймом, тому й про них тут говоримо. Цей зв"н-



- 136 -

зок полягає в тому, що на повітових соймиках вибирались делегати 

на со:йми, давалися їм інст~укції, від яких вони не ·мали права від

стуnати. Коли візьмемо до J!:Ваги,що інструкції в"язали послів,а по

сли від них не відступали,то ~ластиво на сойм~ вирішували справу 

не посли, а шляхта. Поход)У{ен:Нл соймиків також без сумніву польсь

ке, хоч-,як сказано, подібність до боярських з"їздів на наших зем

лях є немала. 3 вічем землі соймики не мають ніякого звllязку.СtІо

Чатку скликувана ню,ісників, вищих духовних, у-рядників і панів 

землі, щоб нарадитися над сnравами землі, головним чином скликува

но було їх длл судІJвих справ. Ду1:се часто великий князь передавав 

спірні сnр~ви панів, що налеJ!<аJІи до його 1<омпетенції,на суд з"їз

Дам ( особливо Волинської Землі ),а це тому, що вел.князь часто 

натрапляв на пе")єmкоди,що :виникали від незнання у Вільні ніdцевоrо 

права землі. Про існування соймиків у повнім· sначєнні є відомості 

з ХУ ст. Найраніше появля:оться вони на Підляшші. В розвитку сейми

ків відіграло -ралю введення інституту виборних представників шллх

ти на великім вальнім соймі. Отже, з метою їх вибору й уділення їм 

інстnукці:й скликуІ.Зано було соймиІ<И. Та вже привілеєм з І565р. за

ведено було їх у цілім князівстві • . Цей привілей увійшов цілком до 
П-го Литовського Стату ту, подаючи: доволі точно ІГоава со ймиків. За 

постановами m Литовського Статуту соймики скли~е король за б тиж

нів перед початком ко~ного загального сойму листами,які розсилав до 

r'родзьких урядів. Урядники повинні були повідомити про скликання 

со:йму і с.оймика шляхту і подати денний порядок соЩмиків,лкий мав 

бути такий · самий· як і со йму. Пові тови:й староста повідомляв хоругов

ну шляхту окремюv1и лис тами t а дріб ну шляхту - на то~гах, у церкві 

і копах. Зі·брані на соймиках шляхтичі висловлювали свою думку про 

справи, над якими мав ·9адитися сойм. Резолюції в тих справах були 

'Рівночасно інструкціями для посЛів. На сойz..шках присутні нагли та

кож висувати вауотивіші сnрави nові ту й nорушити сво їм послам і ста

вити відповідні постуляти на соймі. Судівницт~о не нале~ало до сой

миків, воно належало до судових віч, скликуnаних окремо. На сойми

ках ке-рував нарадами воєвода .. lii Лит.Статут точно перераховує окре

мі землі, з яких і в яких збиралися соіtмики. Їх було 22, з ко~но~ 

землі вибирано двох делегатів, разом, значить, висилало вел.князів

ство 44 послів на спільний сойм. До Люблинської Унії цих повітів 

було більше, кількість їх цоходила до ЗО, так що на загальний сойм 

вел.князівства прибуло коло 60 делегатів загалу шляхти. 
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Виконавча в л а д а · • 

------------------------------~---------------------------

Як виходить з вищесказан·ого, зверхн± nрава і законод~тну 
~ ..._ І • 

владу розділяв великий князь сnершу з :КНЯУ{И:М "J?OДQM , . пізні ше - з 

Панами - Радою, а потім нарешті - з сеймом. Від кожночасної зверх

ньої влади тісно залежна виконна влада або адміністрація в найтир

тім значенні. Окремих центральних адміністраційних властей у вел. 

:князівстві, власне не було, а функції центральних - властей вихонує 

вел.:князь і Пани Рада. Це було мо~ливе лите nри найдальше nосуне

нім mедеративнім устрою держави,а таким бул:о 13ел.:князівство навіть 

no ус.уненню удільних князів. Розумі ється? така федеративна держа

ва, де KOJY\Ha зе:мл.я: була сама для себе дер)rаною,не · nотребувала вели

кого центр~ьно-виконавчого аrіарату. Ішлося лише про те,щоб землі 

виконували свої обов 11 яз:ки земель. Вел.князь і Пани Рада були лише 

зв" язковими м:іж nоодинокими землями, а щоб утримати державний зв" я

зок це міг зробити сам :князь з родом, пізніше - з Панами Радою, 

тому вел.князь і Пани-Рада є не лите зверхньою владою, але й цент

ральною адміністрацієЮ. 

3 огляду на федеративний устрій держави, адміністраційний 
устрій. вел.кннзівства приймає тиnовий характер, ми бачимо добре 

розвинену обласну адмін~страцію, але слабше розвинену центральну. 

Ввесь тягар державної уnрави спадає на місцевих урядників,наиісни

ків во~вод чи старост& Бо~:коли навіть В€л.к~нзь усунув удільних :кня

зів,то не усунув їх урядів. Проте після знесення удільних князів 

адміністраці!f земель не з -r-,інилась цілком і теnер · так само виступає 

вел.:князь і Пани-Рад~, щоб контролювати і nриймати звіти земських 
J • 

урядників, а як треба, то в деяких випадках висилали окремо призна-

чувані комісії для nолагоджування окnемих справ~ Тим способом Пани

Рада і вел. князь мають у своїх руках виконавчу владу,а це було тим 

більше можливо, що кожний:вищий обласний урядовець - воєвода - був 

членом ради. 

Правда, коло великого князя є немов центральні урндоЕці, 

напр., маршалок, канцлер, підекарбій і . найвищий геть:ман,але ці уря

довці не є властивими виконуючими органа~и, вони не дають обласним 
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органам ніяких інструкцій,ве іменують урядників - це виключно тех

нічні урядовці, що все виконують з доручечня вел.кнлзя і Панів-Ра

ди. Виконну владу вел.князівства можна nоділити на центральну й об

ласну адміністрацію. При цент~альній виконавчій владі є знову ці

лий ря:д урядовців, з яких одні - Це двірсьІ<і урядовці або особисті 

урядовці вел.князя, інші - це вже урядовці державного характеру. 

При ·цім треба взяти до уваги ,що в цій добі настулив розвиток в на

nрямі· поділу nублічних функцій · урядовця ( в користь . держави), від 

nриватних ( на користь князя ). Коли ще в nершій до~і не бачимо ло

ділу функцій nубліЧних від nриватних, бо урядник є рівночасно і 

-державним, і княжим урядником, то в цій добі цей nоділ уже добре 

nоМітний. Двірськими урядниками не будемо займатися, хіба що ості

льки, оскільки вони виконують з доручення: деякі функції. Зате ви

конуючі органи на nровінції не можна вже nоділити на земські й дер

жавні, бо бачимо, що давні наші земсЬкі уряди вже занепали,а нові 

nід вnливом nольського nрава ще не виникли. По зе.r-~лях зустрічаємо 
. ,. -

nередовсім державних урядників, а самоуnравнених - лише по громадах. 

·А) Огляд центральних . у р л д і в • 

І) п у б л і ч н і у р л д о в ц і • Крім великого 

князя і Панів-Ради у вел.князівстві не було нілких більше виконую

чих адміністраційних урядників, якщо не брати до уваги кількох біль

ших урядовців, що їм доnомагали, виконуючи технічне зарядження вел. 

князя: і Панів-Ради. Цих технічних nомічних урядів зустрічаємо ·чоти

ри: І) уряд найвищого маршалка, 2) канцлера, 3) земського підска
рбного і 4) найвищого або земського ге~ьмана. 

І) М а р ш а л о к - це найважливіша особа nісля вел. 

князя, оnікун nорядку в місці, де nеребуває вел.князь,майстер цере

монії на засіданнях - Панів-Ради і nід час приймання nослів. Дае 

голос Панам - Раді,в час відсутиости великого князя ними nроводить, 

а також дає голос чужоземним nослам в час їх nселухань у вел.кня:зя. 

Влаштовує для: них авдієнції у вел.кня:зя, дбає npo nриміщення: для: 

nриїзних nослів, судить заворушення: nублічного суnокаю в час з"їз

ду сойму. Проголошує волю великого князя:. 
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Ознакою його власти є " л а с к а " , тобто марlТІалків-

ська nалиця:. На виnаДок відаутное ти :марпrалка, його заміняє марша

лок двірсьtшй, особисти-й урядник великоГо кня:зя. Уряд ІІдариалка 

сталий і виник тут самостійно~а не nід впливом польського nрава. 

Подібний йому був у І-й добіj nра:sдоnо.цібно, наш двірський тіун, 

бо його с<1уr-пщіл зовсім подібіІа до маршалківської, з тією лише ріж

ницею, JДО наm дві~r;>ськиЧ був nублічним і т:нrватн-и11 . .f урядни-ком, а мар
mалк.ів у)!ї.е два . ~ один пуб.лічний,.а другий особистий у'нrдн:ик велико

го князя. 

2) :К а н ц л е р - це мабуть rrе.Чбільше вnливовий у ве

ликім :князівстві. Від nоловини У.У ст. до Любпипської унії ним був 

увесь час виленський воєвоцааЦе виr<:Л ~)ЧНО дерущвний урядник. Як на-
·-

чальник · великокняжої канцел...<rрії, він вибивається на міністра за-

кордонних і внутріmніх crrp t=ш. Під Л'ого руr-!.ою стQЇТЬ ціла княжа кан

целярія: з чйсленними .. уря:,щшка:ми і лис арюли. Всі акти ;виготовлюва

лись - в ка!:rцеля1~ії і підписував їх nщсар, зате канцлер приби:вав ли

ше nечатку. Ba'"<.JIИBimi документи nечатав :В€ Л. князь своєю сиrнетною 

nечаткою. Канцлер nрий1-rав і видавав ус-і листки. Від часів жиrмонта 

Авr'уста йо'Му заборонено було видаnати перr'амінові документи, тобто 

важ.Ли;>іші ' урядові акти без відома ве.л.князя. Канцлер відповідав за 

всі акти, мав евіденцію закордонно]: полі тики, nриймав закордонних 

послів і здавав звіти. 8вичайно канцлер користувався великим девір"· 

ям великого князя:,про що свідчать ті обставини,що велиюІй !{нязь дав 

Чому ·не раз чис~і rrерrаміно:ві лчс ти з власноручним niдnиco:r-.1. т. зв. 

" мар-рю!", на яких у~е , сам канцлер виП•")Вняв текст і висилав куди 

т~еба: найчастіше ішлося тут про закордонні нрти. Діяльність канц

лера і :troгo уряду бу.тrа дуже всестороннл,щро . що буде ще мова. Від 

1556 Р• наставлено було його заступника - nідканцлера. 

Підскарбний з . е м с ь к и й • Цей технічний 

допоміжний уряд т акож виник самостійно у великому кня:зівстві. Ш.д

скарбний це . фінансовиТІ урлдник, але не з вшадою міні~тра фінансів; 

він не має вп.тrиву на заряд фінансами,не призначає урлдників,не має 

на.ц ними права 1~онтролі. ,;lону нале1'\ить обоІ!"язок nриймати прибут

ки і то лише надвИшку лодатків з земель, бо видатки земель nокрива

лися на місці за асиr'ната~m та квітанціями від веЛ.кнлзл ~а Панів-
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Ради. До скарбу; що його мав у роаnорядженні підскарбни~,цілком 

впливали серебрщина, корчемні, митні оплати та, як сказано 1 останок 
з дя::кла і nрибутків з великокняжих дібр; цим всім завідує nідс:карб

ний. Виnлати виконує він лише на до~учення великого :князя і Панів

Ради; я:к видно, nідскарбний - це немов головний касир • У 'ХУ c>r. 
він був начальпиком маr'азинів, де були: с~ладені nолат·к.и натурою; 

nід його oni:кoro був dкарб і архів, де переховалася Литовська 1,~етри

ка, побіч .цер:>'{авних :клейнодів, в окре·мо зладженій на це будівлі. 

Від Жиr'мрнта Авrуста hідсхарбний стає nовним міністром ~інансів. 

Rасові записки вів скарбоЕий писар, що належав до великокняжої кан

целярії і підлягав качцлерові державного скарбу, у ~роцькім замку 

беріг т~оцький підскарбний~ 

Пі_дс:карбноrо :з ас туnав n1дскар6ний двірський, особистий 

урядник господаря. 

Н а fi в и щ и й або з е м с ь k и й г е т ь м а н. 

Так само, я:к nопередні, він таколе є органdм цеНтРальної уnрави; він 
не дбає про мобілізацію, · не дбає про збільшення армії та про її 

фінансування чи заnровіянтування; це все - праця обласно]: адмініст

рації. Гетьман не урядував в час мира. Письмові заnиски щодо вій

ськових зар.в:джень зустрічаємо у вел.княжій :канцелярії,де зберіглис.я: 

ре ес три попису •. 

Обовttлзки гетьмана починалися з днем оголошення мобіліза

ції. Військові зголошувалися у повітового хорунжоrо, хорунжий відво

див їх до намісника, пізніше воєводи,а всі намісники ставали nід 

командою гетьмана. Гетьман,протеt був начальним ВО)!{дем арNії.~оли 

nочалася мобілізаці.я,~ін переводив nерепис тих,що з"явилися.Такий 

спис nереводив писар, за що брав невеличку оплату. Гетьман :звільняв 

хворих від військової служби, nриймав заступництво сина за батька 

і т.д. Гетьман мав судову владу над армією в полі, неnослушних міг 

карати смертю. Його nраво суду опиралося на уставі, видаванім йому 

Панами-Радою і вел.князем в день мобілізації. Від його суду не бул~ 

апеляції, а його судовій владі підлягали і члени Панів-Ради,що слу

жили у війську, бо його влада була " в місце госnодаря". Грошові 

судові кари йш.ли :в йоГо користь. sa похід гетьман одержував ІООО кіn 
грошей, б звоїв луноького сукна та оксамиту на шати. Післ.в: війсьжо-
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вого nоходу його вла~а _за~~н~ує ться:, гетьман знову робить nере

пис тих, що залишилися: nісля: походу. 

Від І52І р. найвищого гетьмана міг застуnити - гетьман 

двірський; не звю;йLючи на своє ім 11_я ' · двірський не був двірським; 
він був я:к гетьман, ці.тrком дер}:tавнин урядником. При гехьмані сто

яв земсьІ'-ИЙ хорунжий, що мав. обов"я:з_ок носити земс_ьку хоругов; 

йоrо заступа~ хорунжий двірський. 

Від жиrмонта Ав!уста змінилася: влада гетьмана; він став 

мі ніс тр ом вііt?и ; спричинила це · довго тривала лівонська війна, що 

змусила гетьмана виключно самому nодбати про арNТію і її коf:шлек

тування. В наслідок цього він стає ·міністром війни. 

2) ДJЗірські у р я д о в ц і • 
--~--------------------~---~----------

Всі двірські ·уря:днnки - це наuівдер~ав~і,наrіівприв~тні 

урядники вел.кня:зя:. Про них не будемо багато говорr1:ти,бо це не на

лежить до історії державного rграва. Але тому, що вони виконували 

також дея_кі ·л;ержавні функції, треба про них згадати. 

)fор}Jально вони приватні урядники князя:, · але в разі пот

реби вони З ас тупали чотирьох згаданих вище дер:Rавних уря:_дників .Цей 

їх nідвійний характер має прастаре походження~ 

До двірсью1х уrтдникіІ,І. належали: мар;nалок двірський,

це начальн:и:к палати, підскарбний двірський, підчаший,підко:r..юрний, 

мечник, хорунжий двірсь1-шй і багато інших вищих і ниусчих. Всі ці 

уряди були на те, щоб , я:к кажуть д.ж:ерела, турбувалися: про здоровнл 

і уцтивости маєстату господаря. Крім вищезгаданих урядів був ще 

цілий ряд шляхетських осіб і простJ~ людей, що виконували службу 

на дворі. 11Іляхтичі, що сЛужили на д:во-оі 9 з :валис ь дворянами. Були 

на дворі -молоді аvистОІ'-рати, що хотіли дослупитися кар"єри,а та

кож і чужосторонні а:рис тократи, найчас ті ше полі тич ні е:мі !Ранти. 

Вони станевили немов особисту !вард_ію велт{:кого князя, так дк у 

І-й добі княжа дружина. Князь уj!{иває їх найчастіше до nублічних 

послуг судових і адміністрацій-них; вони 1:юзносять і виконують на

І<:ази нобілізації, :збит,>ають серебрщи:ну, розводять налілених по 
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маєтках. Sa введення у ма~ток таю-rй шляхтич одержував оплату "увя

щеє:" • Вони тако.)~ доглядають над будовою держаІЗних замків .і збира

ють за це . ?~лату " посокирщ.ину''. Для одних був двір початком кар:'є

ри, для інших- " кормлен~єм". 

Цроста прислуга ділилась · на категорії залеюта від того, 

яку виконувала службуQ 3 цілого ряду вел.-кня~их двірських урядни

ків : кухмістr;>ів, стольниківj конюших, сокольників,.nисарів і т.д. 

кожний мав більше людей до послуги,а всі вони стояли під розпоряд

женням відпові~ного двірського урядиикао Коли на дворі не було для 

них праці ,то.ці їх висилаЛJ'І на фільварки на 11лежі 11 • 

Б) ОБЛАСНА А Д И І Н І О Т Р А_ Ц І Я. 
----.... ... ---·---------------------------------

В той час, коли центральна адміністрація була зорганізо

вана пагано або її майже не було, то обласна ащ.rініс тр ація _ була 

чудово зорганізована і могла послу)~шти зразком для інших с~rчасних 

держав. 

Обласна адміністрація виникає під кінець ХІУ стор.післл 

усуне-ння удільних князів і нас тановленн.F.r намісників. Прикмета її 

у тому, що намісники викuнують функції державних і економічних уря-
. . 

довців. І то чим вищий урядо·веЦь, тим більше підноситься він як пуб-

лічний урядник .. Намісників, старост чи там воєводів більших міст 

абсорбують більше державні функції, дрібніших ур~дників - економіч

ні функції .. 

Начальні уряди цілих областей. 

Н а м і с н и і и • В ХІУ і ХУ ст. після tсу~ення уділь

них князів в адміністрації земель нj_чого не змінилось .. · Зверхня . 

влада перейшла в руки великого князя, а виконавча - в руки нюл:існи

ків, які виконують адміністрацію від імени т-снязя:. 

Поруч з великокняжим намісником як найвищим адміністрацій 

ним урпдником землі, часто зустрічає~ю навіть княжих двірських уряд-
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ників, як марталків, :Конюших, бобровників, сокальників і т.д.,які, 

вшасне, тепер nісля усунення удільних князів· були вже непотрібні. 

Це треба віднести ~а : рахунок надзвичайноr консервативнос~и в устроr 

земель. Намісник - це інс тИ тут ук'раrнського лоход.-:сеннл з пepmor 

доби, відомий наві .ть під ті є:Ю на з вою · або наЗ·вою княжого п:Осадни:ка. 

Взяв поч~ток він з пригородного ~исяцького; що І3 в. зливається 

з посадником ~ виступає під н~звою намісника. · У вел.князівстві на

місників зустрічаємо також і перед усуненням удільних князів. Ці 

урядники на західньо-украrнсь:kих землях в · галичині носять відому 

вже нам назву воєвод. Коли намісником був князь? він має назву

князя-намісника~ хоч . князь - на:місник нічюл не відрізняється від 

інших намісників, хіба що титулом, :В перших" початках ХУ ст. nояв

ллється для намісників назва ст-а рос та, поч·ас ти під . польським вдли

вом, а пізніше воєвода. Назва намісник- .-rrишилася для · нижчю~ урн.

дникіn, аналогічних до польс ь:ких старас т державців . - .тенутарії.в. 

До !566 р. обсяг ~ії давніх намісників ·( нині перезваних 
на воєво.дів ) нічи1-л не з:м:інивсл, лише деякі з них здобули право 

нал.ежати до Панів-Ради. Вел. князь настановляє нанісників з-поміж 

давірених людей з центру або з місцевих магнатів; лише в Поло'цьку · 

і Віте _бсь.ку віче здобуло собі вплив на призначеннЯ: наМісників, 

Який час був іменевакий намісник, - було невідомо. У 

всякім разі вел. князь дбає, щоб цей важливий уряд не став спадко

вим; тому .якщо цей уряд діс~ане · син після батька,то внук вже на

певно його не одерл:ував. Виникцла небезпека, щоб намісник не від

новив у той спосіб влади давнього удільного князя. 

При віл ей з І492 р. увіЕ де.r.ші обмеJrення щодо призначення 

намісника вел. князем; намісника не r.~іг усувати великий князь без 

згоди Панів-Ради • . Уряд дl.Jібних намісників-державців дає зв~чайно 
вел. князь місцевим людям, але звичайно шлкх:тичі вибирали по чер.зі 

когось з-поміж себе. Намісник є представилком великокняжоІ влади 

в землі. 

К о м п е т е н ц і я н а м і с н и к а • Після усу-

нення удільних князів їх Nісце займали намісники, що f?епрезентува

ли вел. князя; як висловлюються вел~князі в сучасних джерелах: 

"яко ради і місця нашего". Вони мали обов"язок дбати про збройну 
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силу та роздавати служби, в кожну хвилину відкличні, . отже, лише 

" до воли госп'о.царськой " с Вони повинні були слідити за тим, чи 

всі виконують ві йськов;у службу, винних ';('ягнути до відnовідальности 

та могли навітЬ відібрати по1.1і.стя. Під час війни : намісник є началь

ником збройної сили своєї землі. Третє їхнє управління ~ це най~ · 

вище су.цівництвс землі · ; до них ішли апеляції ~ід намісників-дер-
. " 

жавців і вони мають право судити шляхту і всі ті округи, де nосади 

займають або колись зай~1~ли тіунИ. Тоді ню.~існик судить шляхту лк 
І-ша інстанція. Розбирає скарги на державців та має нагляд над 

державними ~ільварками. Після заведення земських судів у намісни

ків відібрано цілий ряд судових прав і їх судова влада обмежилась 

так само , як влада старост у Польщі .до 4-х 1родзьУлх артикулів. 

Намісник тако.JК має nраво суду над великокняжими селянами.Він має 

під собою округу, яка прИнос?ТЬ :йому " кормлені є". У землях, де 

була розвинена с а}.юуправа ( в Полоцьку й :Вітеб~ьку), в українських 

землях на Волині і · Київщині намісник був обмеJ:<:ений у своїй судовій 

комnетенції місцеви:ми радами, до яких крім єпископа і маrнатів 

входили і земські:- урядники. я·r" уже згадано, на Волині доволі рано 

помітні сліди існування сой:мів в Луцьку,' Кременці, Воло.ци:мирі, які 

обме:>Т(ують ще перед І565ро, тобто перед заведенням: земських судів, 

судову владу нюІісника.. Ці со йми приймають апеляції, навіть вмі

mуються до виконування судівиицтва намісників. На такім судавім 

соймику все т.аки нормально справу вів на:нісRик головного міста на 

Волині - Луцька, лише коли на судавім соймі апеляційні сnрави зале

жали від рішення луцького н~місника - rоді сnраву веде маршалок 

волинської землі. Цей маршалок волинської землі -.це виключно во

линський урядник; його зустрічаємо після усунення удільних князів, 

де він дуже рідко, але якийсь час зберігсяо Це наступник нашого 

двірського тіуна з І-ої доби. Пижчими урядн;иками від намісників 

у системі адміністрації немов І-ої інстанції є нанісники-державці. 

Як ми на своїм місці говорили, кожна земля ділилася на волості,до 

яких nристала nізніше назва nовіт,а назва волость пристала до дав

ньої верви .. Якраз ці ню"існ:ИІ\.и-державці, залежні від намісника воє

води -землі, були ще п~едставниками адміністрації над менши~m ок

uугами. Вони залтnчаються і після: ус ;тнення удільних князів; ni знlше 
їх звали на польський лад 11 старости дер:>тсавці 11 і вони справді були 

подібними до nо11:ьських "тенутаріїв", яких у Польщі треба nротиста-
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вйти пол~тични~ старост~м. 

Функці~ намісників~~ержавців подвійні: а~міністраційно

судові й еконо~ічно .... фінансові. Адмініс 'rраційно-судові фующії по
лягають в тому, що намісник-державець був начальником військової 

окруr.и; він дбає про те, чи кожний виконує та не занедбує війсь

к·ової служби, він доносить про незайняті для служби помістя, і ви

словлює свою думку щодо нових кандидаті.в на них. На випадок мобі

"JІізації він віддає зібране військо повітовому хо-рунжому 1 а той від-
води· ть те військо до намісника землі. · 

Судові нюлісникЕJ. державця пі:,J;лягають господарські селя

ни, дрібна шляХта, ЩО Не мае права екзеМПТИ і МіЩаНСТВО, у ВСіХ 
більтих карних справах. ІЛлях та ставить домаГання, щоб. ї~ не мав 

. . 
права судити; такий намісник-державець, що займає місце колишнього 

тіуна, що їй -і вдалос_л зробити;· рівночасно -шляхта здобуває собі 

право ставити всі більші аnрави п~лмо на суд князя 9 як казалося 

"не встуnая в право 11 • Перший Литовський Статут'наказував.старо

с ;rам-.цержавцям судити в ' присутнос .ті двох шляхтичів, яких він сам 

по .винЕщ був собі вибрати. В Польщі тих товаришів-суддів ви:бирала 
шляхта. Староста-державець мав цілий ряд підnорядкованих урядов

ців. ~ його розnорядженні знаходять?я тіуни,що виконують функції 

упр~;вителів дер.)J(авних с'f)ільварків. 

Економічно-фінансові функції наvісників-державців. 

JЗже сама назва вказує, що вони є упі;)авителями великокн.я:

жих ді бр. Вони nорядкують великокню:сими r•інансами, бобровими гона

ми, забезпечують дв&рища челяддю, стараються опустілі великокняжі 

села заселити селянами. У всій своїй діяльності вони мусили звер-

. тати увагу на те, щоб їхні nорядки виходили на користь скарбу. На

місники-державці є не лише публі чними у~:ш.цни:Ками 9 а й приватними 

урядниками вел. князя. Бо в першій половині ·xyr ст• помітно вже по
стуn великокня:>!{ИХ дібр у правнім розумінні. Як у першій добі не 

було ріжниці мі)!{ пnиватними і державними добрами князя, так тепер 

є ріжницл між от.чинними добрами князя і державними добрами. Та 

прибутки в·се ще· , як і в першій добі, йдуть до спільно]: каси. 
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Розділ скарбу настуnає лише за ~иrмонта Авrуста. Виходячи з цього, 

намісник-~ержавець, хоч у більшості. своїх занять і є публічним 

уряднлком, маєу nроте, також багато nриватно-nравних обов"язків на 

:користь вел.кнлзя·я:к nриватного власника дібр; публічний характер 

намісників-державців проявляє-ться, в фінанс овій об .лас ті тоді, коли 

вони вистуnають як збірщики грошових чи натуральних податків. Ста

роста-дер.;:rсавець повинен виплатити з зібраного дя:кла та приходу з 

жнив для: челяді місячину, забезпечити засів,а решту відістали до 

головного зам-~у . на утримання: кріпости; лише надвишку, неnотрібну 

~ородничому замку, відсилана було до Вильна. Серебрщина,очевидно, 

~m~a на руки ст~рости-державця:. Намісник ,noтit~ староста-державець 

збирає nриходи ~ІТіс т і міс r,кої оплати, призначені на nублічні, голов

ним чином, замкові потреби. 

Він . дбає np.o прохарчування: вели Ію го князя:, коли він зна

ходиться: в дорозіу т.з~. - "стацілми", які nлатили не тільки вели

І{окнлх<і omшжmm, а й приватні селлн:Й ~ 

У тр и м а · н н л н а м і с н и ка - д~ржавця: кошту

вало досить багато. Брав він І/3 річного збору,а від І529р. І/4 1, 
" 

крім того, він мав право брати частину з усіх дер~авних nідnриєм-

ств і маєтків. Щодо винагороди помічаємо поступ в розу~~нні публіч-. 
ного становища намісника-державця. В І-й добі, ще за правною тео-

рією н Русьr<ої Правди", урядовець - це або невільник, отже, не бе

ре платні, або коли це вільний,то він не одержує платні від князя, 

а службу виконує лише 11 чести і)'{е от князя". Тепер його урядова 

nраця: не спроваджує на нього пабства, ані не вважається: лише честю. 

його праця: - це обов"лзок ,за який одержує вищий чи нижчий урядник 

винагороду. 

В поодиноких селах на тільварках , часто над цілою вели-· 

кою княжою воло_с_ тю стояв nомічник нанісника-державця - тіун. Це в 

більшості тільки економічний уряд, адміні~трації судових тих функ

цій тіун не має, хіба лише посередньо. Вже його назва вказує на 

його mінансову слуJ<бу і nоход;r:ення. Тіуни - це настурники наших 
. ' . . . 

ра.тайних сеЛянських _тіунів по ~нюхих селах. Нині вони _вже вільні 

:й лише підпорядковані намісникам-державцям. Деякі тіунства виходя

ть з-під зале~ности намісників-державці~; я:к рівні їм, вони ста

ють зале)!{ними просто від намісників землі. На Україні перезвано 
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майже всюди тіув:j_ в наніониками, а сама назва тіун залишилася надов

го лише в корінній Литві. Одначе, з огляду на поход}тсення тіуна з 

невільника вирабилася засада, згадана вище, що коли навіть якийсь 

шляхтич займав посаду , яку раніше колись займав тіун. ,.ть цей ос

танній не міг поДавати до суду на шляхтича. Підстава цієї постане-

. ви була та·, що· · тттллхтича не мав · пn а ва судити · той, хто займав уряд, 

який колись заЧмав раб• 

г о р о д н и ч и й це безпо·се1Jедній настуnник на-

шого городника. Це командант великої. Фортеці .• ТаІ<их фоvтець у вел. 

князівстві було r5;· :Цей уряд подібний до польського і 3ахідньо-ев-

роrrейського уряду, що 3ВаБся: "бурrрабія·", в чехах " пурграбі 11 , 

німецький " Бурr'граф". Ifam городничий, одначе, не мав ні-чого сnі

льного своїм походУ.~енням з . бурГграфом, хоч своїми· обов"язками nо

дібний до цього західньо-єв·ропейсьr<ого у-ряду. 
4

fого обов" язок : 

дбати про належний · боііо'вий стан фортеЦі; забезnечити у всяRИй чао 

її харчами·· і 'і. д. Для ЇІ,ь'6ГО намісниІ<и: дають горо,)J:ничюл дякло ,а 

крім того он:р е1іі грошов·і ··податки~ на пр., "коло..т;инні" і глинні nе

ня зі· і т ·. д. нюАісники-·л;е·ржавці віддавали в розпорядження городнп• 

чих. Городничі перебувають· у залежності лише від вел.князя і Панів

Ради·, тобто від цент:ральних · урядів і лиmе nеред ними в-они стають 
-

до відnові~альности. 

В ок~угах, підпоnЯдкованих дерЖавцйм, такоЕ зустрічаємо 
. . 

земських уря~овців ~ більш автономічним похm~хенням. Таким є nові-

товий хорунжий, о ?о в" яз о І< яко:rо. - слідкуватИ за зг?лошенням до 

військової слу'!<би на випадок мобілізації. Від І565 р. в кожнім по

ві ті в о~ин хор:у:нжий. Бів: р .еn'J?езентує на сеймі шляхту свого пові

ту, допомагає також зби-рати серебрщину. В ХУІ ст. введено також 

всюди почесний уряд пові тового маршалка. Він :м:ав своїм завданням 

відвести до на·місника опалченних бояр і шляхту; через те,що в го

ловніших м:істах ту ёfJункцію виІ-сонував каштелян, то пові то вих маршал

ків не було там, де були каштеляни·. 

Dиконавчі ор_Гани . по сільських громадах • .'· 
-----------~--~---------~---------------------

Грома.ч;ські уряди - це самоуправні й виборчі уряди.Адмі

ністраційних урядників від вел.князя там немає. Виборні громадські 
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влас ті були і по великокняжих р.елах, і по nриватних. НачальнИRом 

громади був старець або отаман, він також мав назву старости. 

Крім старця стоїть ще громадська рада- " муJ!Сіє". Старець і "му

жіє" вибираютьсл щороку на вічу всією. громадою. 

Громада - це давнл верв, тепер перезвана вона вже воло

стю. Десь у першій половині цієї . доби стара назва - "верв" - гу

биться. Громада - волость ділить_ся: на поодинокі дворища - села,як, 

звичайно, одиниці більш економічного, ніж адміністраційного харак

теру. Підваляну до збереження: єдности давала сама дер~ава тому,що 

волость у)тсе давно відловідала солідарно за всі nодатки держави та 

за видання злочинців. Перед старцем з "добрими людьми" ( :мужів) 

лежить обрв"я:зок бути представником громади перед в-еликокняжою 

адміністрацією, розділ•І)вати обов"язки і rіодатки. Вони дають гаран

тію виконання: цих тягарів і відбування працівного обов"язку на 
' -

' користь держави чи пана, тоді колИ цього вимагала потреба.Старець 

· з - " добрими людьr..m" мав nраво суд-у- :В громаді, який відбував на гро-
-

wадськім вічу, званім" копа 11 , звід:ки nоходить ви:ре.з "коnні суди". 

Всі ці права і_ обов "яз :ки давали волості широку ·самоуправу. Вустрі

чаємо такі упривілейовані волості, з яких гро1-.шдяни були вийняті 

з-лід судівиицтва ланських урядників ,або й такі, в які навіть 

дер)'{авні уря:довц.і не мали nрава виї)~джати, бо громада наперед га

-рантувала точне виконання в с і х публічних обов".я:зків. Такий 

nривілей для волости давав передовсім економічні користі, бо звіль

няв громаду від можливого обов" язІ<у харчувати державних урядовців. 

В цей спосіб mm.IIJШ :r..rn коротко перейшл~ ащ . .тіністраційни:й 
апа-рат держави і з"ясували компетенцію урлдовців, так як відомос

ті про неї відомі нам у джерелах. Все таки можна ствердити,що не

ма ще у вел. князівстві фахової адміністрації; кожний майже уряд

ник має всі функції, і це в найважливішою прикметою адміністрацій

ної системи цієї доби. Врешті це саме зустрічаємо і в інших держа

вах сучасної Евроnи. Деякий, однак, поділ компетенції ломічається 

вже й теnер. Зустрічаємо Rже уряди виключно Фінансові - уряд під

скарбного, військові - найвищого гетьмана. городничого,хорунжого 

і т.д. Все ж таки точного поділу nублічних трядовців за їх фахами 

nровести не можна. Тому подамо хоч кількома реченнями огллд nооди-



- !41) -

ноких хоч найвru:сливіших nублічнт-rх сnрав~якими за~налися публіч

ні уряд о в ці де р."~ави:. 

Г) Ві Чс :ь кові справи - " оборона зет-ю ька ". 

Як YJ'{e сказано, · боротьба з.а існування знусила литовську 

дер)!{аву розв ::пзо.тися у визчачну мілітагну дерушву. Організацін ві.й

ськової сили опираласл на інші# систеиі, ніж це було в нас. sa: 
часів ки]:вськоj: ле.р;·{&ВИ було опоJrіrез:ня: і то або nоголовне, або 

лише контингент. Вііtськова сл~rжба була зв"язана з особою,а не з 

маєтком. Бате цілком протилежне було в вел. князівстві. Потреба 

кінної військової слу;"Сби для боротьбтr з німецьким орденом робила 

немоі'(ливим користування uполчоннлм і ЗJІі!уоила ство1JИТИ Ісінноту, 

з,::-, те кошти виеюзіпуво.ння загонів Е.інної ар:мії мусили бути розкла

дені на більпу кількість міщан, Г\О були до цього·часу зобов".язані 

нес ти пішу слу?,бу в Зt'3.га.льному ополченню. Та стягнути ці видатки 

на покриття виеквіпуваннл кінної армії або змусити утримати кіЛькох 

з"ї здц{в ·МО!'<:На було лиг:rе тих, що мали майно, TOJ"Y тут ві дограє ра
лю не більттrість осіб, а кількість 11,ш.єтrсу, отже, і.1аєток стає теnер 

основою військової :пот<инности. Розnоділ :військовоN> обов"лзку був 

зв "язаний з на є тком, а не з ре о бою горщт~.анина. Навіть не раз шлях

тичі володіли спільно маєтком, щоб мати МО%ЛИвість виконати вій

ськову слулбу; такі спільники тляхетського :майна називалися: бурснr!• 

ками; розмір їх військової служби зг. че .жав від майна,а не від кіль

кости бурсників. ПриЕілей з І492 р. постановляє, що і вдова зобов"

лзана виставляти відnовідну кіль:к.ість кінних їздців відповідно до 

маєтку, це підтверджує і Лп.товський Отнт;у~т. :Uихолдчи з цієї заса

ди, став я:сно , що if духовні могли виконувати ві ~сь:t-.ову службу з 

своїх ·дібр. І-й Лчтовсьюrй Отатут постє,новляє ,що духовні повинні 

виконувати слуЕбу з Рає тків, дарованих на це-f):кву, з я;ких до цього 

часу взагалі викону:залась попепGдFІіми власникшш .військова служба. 

Києво-Печєрськ~ Лав~а в наслідок того виставляла ІО панцирних cлjr. 

Лите старі це1JJ,овні добра були звільнені від військового континген

ту. 
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р о ,ц и війська. 

Військо складалося: або з громадни " слу)'{илії люди",або 

з нае:мників. Перші виконували військову службу в зв"я:зку з воло

дінням й nриналежністю до великокня:зівства~ д~угі - за гроші.До 

УУІ стор. всі верстви громадян м~гли ще виконувати військову служ

бу і nідстававою маєтковою одиницею було посідання " бОJІ1)СЬКОЇ 

служби" , з якою був зв"язаний обов"язок ІЗИставити одного кінного 

жовніра. Боярська слу::хба - це но:~мально військово nовинна одиниця:, 

хоч рід озброєння висиланого їздця міг бути різний. 

Така 11 боярська служба ti була тісно звІfя:зана з землею, 

тому я:сно, що розмір військової служби, або 1 як казалося, "земської 

nовинности" залеJ'ШВ від кільІсости землі. При надаванні КО!ІіfУСЬ маєт

ків як помістя вел.князь визначував від~азу розмір військової повин 

ности. Зате скільки селянських господарств nовинно було виставляти 

одного жовніра - не було точно означено. Це залежало від еконо

мічного стану селянських госпоца~ств і кожночасної потреби.Від ча

су до часу великий князь з Пан:ами-Радо:ю встановляв, скільки госпо

дарів повинні виставляти одного кінного жовніра, тобто одну "бояр

!>J!ьку службу". Від J<YI стор. справа ухвали контингенту війська пе
реходить на сойм. 3 д~'серел ХУІ ст. бачимо, що держава старалася, 

щоб контингент війська кожного разу був якнайвищий. Пересічна ІО 

господарств виставля.ло І кіттного озброєного )'совніра. Ця норма по

ходить ще з ХІУ ї ХУ стор., ще з того часу, коли обов" язок загаль

ного оnолчення селян замінено бул0 кінною с.лу.rтсбою. Тоді замість 

ІО піших жовнірів ішов один кінний. Після переведення пе~еміру на 

волаЮ! постановлено, що з ІО волок на.ле~тшло давати І боярську служ

бу. В І529 р. на соймі ухвалено, що треба давати І боярську службу 

впе з 8 волок; однак, цей nорядок був передбачений лише на ІО ро

ків, бо в 1534 р. було знову повернено r<олишшо норму - І боярську 

службу з ІО волок. 

Щоб точно встановити, хто й скільки :має давати їздців,:від 

часу до часу проводилися " пописи земські". Один такий доволі то~
ний попис з 1528 р. збе:gігся: до'!'епер і має для нас велике значен

ня:; він .цає мо'І\лн:вість встановити питання про економічне становище 

селян і панів. Він, визначаючи , хто повинен виконувати військову 
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службу, став немов боярською книгою вел. князівства, бо в це·й чао 

уже набирає твердих форм засада, що . військову слу~:<.бу повинен ви

конувати лише mляхтичо 

Причиною nереведення цього попису земського було те,що 

до ць-ого часу всі пописи були неточні , тому )iffirr-.юнт наказав пере

вести ·загальну перепис і тоді усунено від обов"лзку військової 
. 

служби сумнівно m.ля:Хетсьюrх .:rrюдей і путних бояр. Вже в на:йбли:!і:Чі 

роки шляхта баУ.<.ала злагодт.сення цього nопису, бо 1-ювляв багато зо

бов"яз'ан:Их до військової служби вимерло, але великий князь відмо-
і-

вив в їхньому проханні, стоячи на становищі,що військова служба 

залежить від величини має тку, отже, байдуже, чи його власник .rшве 

чи в1-лер і залишив лиmе сиріт. Рівночасно тим самим пописом вста

новлено · точні устави з-а відмову від виконання обов'1 я:зку військової 

служби. Сперту винних к{ірали на горло, Пізніше - кенфіскуванням 

ма_йна. 

· · І ЛитовсьІ{ИЙ Статут точно визначає кари· . за занедбування: 

земської nовинности. 

В і й с ь к о в а с л у У.<. б а п а н і в і шляхти. 

Виходячи з сказаного, магнати і бояри виконували військову службу 

не лин1-:е особисто,а з почзтом, відповідно до розJІліру своїх ві,цді

лі~. Хоруговні пани йшли під власною хоругвою? під яку ставали за

лежні від них бояри," нехоруговні - під повітсвою хо-ругвою.Дрібні 

шдтстичі, які не були багаті :й не могли виставляти одної боярської 

служби, вибирали так, як хто хотів, або коли господарювалц разом, 

то по черзі з повним озброєнням. Ту з~саду з"ясовує І Лит.Статут і 

постановляє щодо убогої шлюrти, що убогий шляхтич повинен стати в 

рнди особисто no своїй можності; ті шляхтичі, що жили вкупі (су
місно ) , непо11;ільно повиr-ші були с.лу,Ті:ИТИ по черзі. Як у'2<.е ска;;щно, 

црібна ттrляхта ставала під nові то вою хоругвою. 

В і й с ь к о в а служба с е л я: н • 
До УУІ ст. могли й багаті селяни виконувати військову 

службу, і навіть багатший селянин :міг п-росити кн.я:зя: дозволити йому 

нести повну бов:рську службу; в той спосіб він, здобуваючи на це 

дозвіл, легко перехо див у ря:ди: боярства. Це було можюІвим доти, 

доки не наступило станове зрізничкуванн.я:. Бо вже перепис І528р.за-
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бороняє селянам і путним балрам виконувати військову службу.На 

прикордонних землях у Київщині і Брацлавщипі виконували дані се

ллни військову службу ще · в ХУІІ ст. аж доки нарешті не злилися: з 

козаками. 

Та з другого ж боку деякі селлни,особливо землевласники 

з великокнлжих дібр, були д~пущені до виконання військової служби 

і в час замкнення mллхетського стану, тобто в ХУІ ст. Та це не да

вало їм ще mллхетських прав. Міста виконували військову службу 

залежно від своєї економічної сили в той спосіб ,що висилали певно 

означений контингент, що постановллє і Лит.Статут. Лише деякі мі

-ста вже під впливом польського права замінили свій обов"язок вій-

ськово~ сЛужби на грошові оплати на військові потр~би. 

Крім цього бул·и , як -:згадано, оr:~ем.і в і т1 с ь к о в 1 
в і д д і л и т а т а р і в -. Татарів було багато ще за часів 

Витовта, головним чином полонених, . а були також і такі,що доброві

льно еміГрували з орди, лк політичні збігці ( незадоволені). Бул-о 

їх багато, особливо в Троцьr-сій і Віленській окрузі та на україн

ських земля~ - на КиївЩині. Вони виконували військову службу під 

власною хоругвою,а не під повітовою. Де було менше татар,там ста

вали вони під особистим проводом старосrtіи, так само, як і шллхти

чі, звані " боJг_Jами під господарем". Перераховані досі роди війсь:к-. 
це війська, рекрутовані з громадян 1 та вже від 'ХУІ ст. ,як всюди в 

. . 
Европі, так і в великому князівстві, заводиться звичай затягати 

наємні війська, найчастіше з чужинців, 3аводових жовнірів. Їх заn

лата, з в алас я з німецького "жолд•r , а ці вояки, як казалося у нас, 

" жолнєри "• 

Їх бойова вартість була першорядна. Держава вербувала їх 

за допомогою. в-ійс ь кових-о-tіцері в-пр оШесіоналіс тів, 3 ваних "ротміо т

рами",з якими входила в окремі договори; а ці вже зобов"язувалисsі: 

достачити о значе:ні в умові відділи війська. В половині ХУІ ст. 

цей рід збройної сили дуже зростає і загони ~олнєрів стають все 

численніші. 

2 ) Ф І В: А Н С и • 

5асадничою прикмет<?ю фінансового устрою в великім І<-.нлзі

встві було те, що впро~авж цієї П доби так само, як і в r~й добі, 
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нема ясаого відокремлення: nублічних державних п:шбуткі в вел. :кня:

sв: від його !Іри:ватних nриб:у-тків ? а дер~с.вних дібр - від приватних 

!v:аєтків · вел:v:кого князя .. Як у І-:З- до·5і, Р. че,с :київської держави, 

всі nри:б;у-тюr йдуть .цо сnільної каси челикого Rн.азн, звідси .!ІО}:ри

ваються: і всі видатюr на ;утриJ:.•а:аня: цвора. великого Rнязя:, таR і 

всі державз:і пот·оеби. Ли':'Іе віД почг.т:::-<:у ХУІ ст. по мі чаєJ-4о з:r..1іну. 

Перед наr;rг!'·м!-r оч:има_ rя:гнетьс.я: те::::ер лінія: :.лі)І:: одюrми: і другими 

mінансами, ;ІJ:еу·=:азю:-'t скарб г.:оь()лі :si д;:іл:сє ться ві~ призатного 

скарбу великого RН.~їз . ..:r •. Вже з:а. початку ХУІ ст. деякі державні при-

. б~ттки nризначають-Jя: зr:кл~·~чно на rубліч:яі влде.тки ~а Па!-Іи-Рада здо

буве.:ють Rонтро~ю ~.:ra~ <У•іна:ч:сами вел. ю-rязівс тва. Та аж під кінець 

ці єї .доби за }::~rr~o:-r':::'a Р. .. Е:'ус та нас ":Сає точне відмежування: trуб:rrічно

го скарбу від лри·ватяого скарбу Р-е :rrткого кня:sя:~ а публічних дібр 

.Еі;Ц ПрИБаТ!І:J:Х у,:е.є Т1{Ї3 138~!-ІКОГО І~ЮІЗЯ • 

Другою ха:ра. ктерною nр~{!~метоІ') в історії -розвитt<.у фінан

сів великого кня:зівс тва є те, що Еон:~ опиралися ~а ін:uих джере

лах до половин:! ХУ ст. і на іgшях ві,ц половини ХУ ст. В першій 

частині ці єї доби прибутки дер~?.~ави і вел. К..'Ч.ІІЗЯ: опиралися: І;: а тих 

самих основах, що і в I-:tt добі. f.Т;r з ус тр і чаємо загальне і ста.Т!е 

опо.цатк~~:зання: гро:rл:ад.я:н залежно ві;:; їх _фінансової сnроможности і 

лрибут.юr з Дб:р · Rня:зя відограют:ь другоr;я:дну ролю. Зате від поло

в;rни ХУ ст. загальні безnосередні податки не::ов би зовсім не іс

нт~ть; їх nл~тить ли~е міщ&~атво, і це~ :рід ~ержавних nрибутків 

сходить на др;тгпй лля:н. Чг, ne1J:::и:Z п:тя:н висувг,ються: прибутки з 

великокняжих ді бр, дер~авнй:х ~,ю:..rополі в і _о плат та поаередніх nо

д.ат:ків. ІІри-:.;:ина ц:ього лежr:::ть в суспільних Зі-:1-:'..ї-Іах, я::кі з цьт.ду 

часі наступили. В І447р. сблянство :sеликого князівства звільняє

ться: від всіх пода т:-:і в Е корЕсть . держави, ці пода'І'ЮІ JІ;ep:-,тra:sa пе

реносить на корист:ь панів, а І4:57р. те саме діє~ься з nравом су

ду і судовими оплатами. rо.юrм ч:1:но1" ' держава тратить ста.тrі без

посеуедні податки і біль:rіс ть судових оr:.т;· є т. Еа :шйб;утнє дер:!tаВ

на влада · могла на.тrо,;rитk-r безпосере,:;нrСІ дань лт..rше в надзвщча~них 

випадках, от)!Се, ли: ;ле як надзв;г-rаПни~ nо::;аток і то лише за з ·годою 

зацікав.:rенюс тим г.анів, я::кі в то:,1~т виладжу муси.1ш зректися: свого 

П'!)ивілеІС .П:р~вілеї ~ля шляхти з 1447 і І457 р. nошн:рено на ук

ра~нські землі аж у перших роках ХУІ ст., І50І і І509р. на Во

лині, І507р. в Брацлаз~ині, І529 - в Київ~ині. 



Приступаючи ,;;;а огляду т:оо:~о;иноF,л;с д;··~ерел -:::ержгвпих фінан 

сів, можемо ~х nоціл~ти на по~а~ки безnосере~ні, пасередні й ~o

нonoJii та бе зпосе~)еД~Іі о пл а ти t нар·еmті - =rрІ-Ібут::кн з ;~ер'Іісавчих _ 

дібр. 

а) Б е з n о с е р е ~ н і 

жаз-:-з:і прпб-утк:1 шз.-;.fс тарі::оrо по:хо,r;.".<.ення:8 П.rrатять їх часеленн.я: Еа 

;~о каз визнаваі-ШЯ сво єї затrежнос ти: ві;~ пу6лі чної :вла;;и. У велико

му к:-rязів~-rБі цей pi;L:; прч:буткі:а заJп::.r;·:. .:всд аеза.:г-ежно :віА з~.:rін 

устрою nоо:г:;ино:r:~і.х князівств у с~тсг:і nь:rrrr:z: верст:е. :!.J..се:.rення: ~&.ва

ло ~ержаві ;;а:::ь чи то г~~:іLп::и 1 т..:и на.:::у-9&-:::-:: ::-пп .. ш: ОШІ Б. тами:,· чи своєю 

nраце::); це ті ві,~оні наші старі інс ти'!:ути полю,r:ія, :ксрм-ленія ~лн 

:князя і zого у-рЕ,т~овці -з та ")і зних робіт. Всі ці ерибут ки nри і сну 

ванні у,::..;ільнw..с князів і:тл;1: на ~орпсть поо;.;!ПіОКНХ у:.:;;іл:ьних князів, 

я::кі ~о центральної каси великого кюїзя плат:.f.1ІИ якусь еталу річну 

~а:-rь, звану " nолітіє" на .r;оказ своєї залс;?::аост:и ві~ вели.кого 

1снязя. Після: усунею::я: уцільних князів всі ті пр~-rбутки :йшли на 

каристь вел.князя. Податок, що його платЕло насел~ная: безпосере;r:;

ньо грішми, теnер носить урs:~ову наз:ау -,1 сереб}J~ина 11 а5о 11 сеоеб-

рнна ~аньн. Та ця: офі:с;іtJ:на назва для: 5ез=осерє;:ніх по.т;ат:ків гріш

ми ~rе-"""г·-г"'ст -и=е в -,)-оччи-·.; ; т.;,; "' 0 І"Т'f~"'і-Тl. тта Укр,..._, .. _ _.,.;. в Киl··вш-~чl' ,,1 <;;,) L--''-' .'! .• ~.п. ~1- .с!" і~' Jl h..1. - с.)~ .C•J ..Jчд -- ~ __ а._.-,_' _ ·.-'1~. 

і Брс:щлавщині ~ї звали по.~:иJІ.щиною, на :Во.'Іині - 11 по.волоDИЩТ-!НОю 11 ,яа 

Піюrш::{і й сусі~ніх білоруських зе~;лях, Я:!ЮСЬ СМО1J9Нщ~н~, звали її 

так с ,::н.,rо, -v ~~ "~О""КО-"ь .. ·и~- "Є'".,....,-.- 11 ПО"'Ощ-•--о··"' 11 IJ'r 0"_1. Ц_; ана ......... ~.н·. J'i. :.\, ,_у .i.'ll \.;: Ь'._ .J. ...... .L...:-... 1,:) J··!-'1 .r_.z...._ 5' - ... V .i'.._.ti -~ • _._ :::l l~J .J.. 11. -

назва - "сєребрщина" - лише ;~c~:-t затримується за тією ,J:;анrо:ю, поки 

вона й~е на користь ~ерж&ви. Коли привілей з І447р. та nривілеї 

нас-:::,тпних років переносять її Ra пюrів 9 . :вона п-рибирає назву 

"гро:mовий плат" або й чинш, ві,r; чого навіть втрачається її пер

вісне походження лк публічної ~ані. Зате назва - реребрщ~на -

зберіГається і в~ивається nри надзвичайних 6езnосере~ніх по~ат-

. ках, .. ЯІ<і ;;ержа-ва від часу ;:;о часу збирає за зго.r::о~ сой}Г.f ,що особ-· 

диво часто n~}а:ктикується за обох оста::-пrіх Ягайлонів ( ХУІ ст.) 

в час війни з Иосквою за Смоленськ і :за Лівонію. В ук:Раїнських 

зеr.~.тrях ГІе з татарських часів збир.s.лч о1<:'9Е УГJ безпосгре.цн:ю .. r:ань, 

що звз.лася 11 ор ~!--!нщино:rс 11 , яку можна було вакориста т:-! на ,~ару;:qки 

~ля ханівt а в цілій .~ер.жаві збиралися т.зв. ":колоди:а:ні і гл:::шні 

пєю::зі 11 , призначені на з1dц:нення nрикорс·~онних замків. 
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Одиниці олодатRузання були ті самі, що й в nершій добі; 

це - "дим" і "радо" або нсо:х:а", звідІ~Н nоходять і місцеві на:зви 

для сереб~щини - по;п:ю . .п~ина і nосолщна. Дим це 1 як відомо,госnо-

дарська одинР-:ця, складова частина дво?ища; в :киї:вщ:ані дим - це 

nереважно те саме ,що в західньо-;.r:-<раїнських :землях - дворище .Оо

ха ( давнє "рало") - це r'рунтова одиниця: ріаної величини; звідси 

r:iзнirr. e ста.1Іr l?Озрізня::rи: соху з заnрягом· .!:Бох во ::rів, vеншу від 

неї - двох коней, o.rrнoro коня: і нарешті ого р одн::rків без конеft.Пі

с.ttл sаЕедення: волок - волока стала од:шшцею оnодаткування:; !1ільша 

ві.ц неї одиниця - кіль-ка волок, з яr.-их ішов один r<інь н.а війну; 

nо.цаток з та:кої оцнн-иці - служба звався 11 nоконе5:з;:иною". В час 

лівонської ві~нй ( друга nоловина У~~ стор.) накладено тако~ nо

головщину - податок, за.;1е .~_яа:t :від :ь:ількости душ, д;у-ш :різно оціне

них, відповідно до їх суспі~ьного станов~ща. Безnос ~~едньо грошо

ну дань ШІ&.Т!-!ЛИ ТG.:КОЖ HiC'ra. r,!алі І·Л:іста без ~-fа!'ДебурЗЬКОГО nрава 

- звичайно міста з , :ріл:ь :н;:;.:чоm :ІІ:юдніст:~І) П.'І &.ти.1ІИ від ди<.<ІУ або від 

сохи, біль~і міста - ( торrово-nрс~ислові ) ' 
пл И ?и.тш сталий контин-

гент. Жид-и плати.тrи або разом з містfн.~п, або всі J<Ищr в державі -

означений кон 'rинrент, я:кий кагали рог.клs.;щли на :всіх ж::идів"водлі 

мажноа ти к~доrо 11
• 

Побіч гро~ової дані~ так само як у І-й добі,так і в П 

добі, оула текож дань чатуральна,що теnер вистуnає niz двома офі
ційними назв.аtllі- 11 дя:кло 11 і ttстаціїн. Перша- це старі оплати 

збіж:~:<:ям, худобою на утриманюІ княжого двора, друга - це старе хар

чування для :кюrз.я: і урядовців, r:оЛи: пер.еїз.цять землю і Еиконують 

свої nублічні фув:кr.;;ії, про що " Русt.:ка Прав;J;а" говорить з ве.'ІИRою 

докладніс т.о. ~ому що з:атура..ч:ьна дань " дя:мо" шrатилаuя рі зз:ими 
пр>одуктами, звіДси ВИ!-!икають і по дрібні назви - "дань" -r-tедова, 

кунпч~-Іа, осиnна ( осиn), !'·1 е$лева (ху;r;.обою) і т.д. Так само як гро

шову дань, таr. і нат;ура..-rьь:у дер;r.ава в П-й половІrні ХУІ ст. пере

носить на пачів, тах що як дерzавна дань вона зовсім зн.икає і не 

з"являв~ься навіть більше, як надзвичайна дань; селяни платлть r~ 

nід різними нагвами або tl сnільною нг. звою " д,я:кло панам ".Ta:r: са

мо нат;у:ральною даниною є с тації. НСІ. зва. ця. nрийшJ!а з Польщі для 

старого нашого харчування длл :кня:з-я: і його уря:довnів.А що з тією 

метою населення складало такі nродукти, які І'І В!-!д:ко можна було 
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пр:иготу'В.::~ тrr для їжі, як ось кури, м"я:со, яйця:, сир, так і лід ста

ціями розумілася: нат:уrральна .z:;ань такm ... rи самими прод;J:ктами .с тації 

зат-р~члалися найдовше як nублічний обов"я:s о к ЛJ)ДІІости, навіть то

ді; холи інші податки б~уло вже перенесено на панів; лише в ХУІс т. 

і стації пе[Jе:йшлЕ з JJ;ержави :на панів сіл. Піз :а:іше л'ід стація:М'п 

розумівся о б ов 11 я,зок харчувати військо в час походу,отже, реквізи

ції - 11 ,1'\ав-;:rє: н зажиті є". 

Kpi!:r гporiroз;rx .і натуральних сnлат носелення ві,r;бувало 

працівн:г повинність у користь де р:1:0u=ши, отл~ г 9 виконувало роботи ру

к-ами: або з худобою. До nол·овини ХУ с':'. в а~.\ відо~.d такі обоз"яs:ки 

людности, як повоз для :к:а:я:зя: і у:рндників,г. такоJ'С обов"я::зки будува

ти замки, мости, гре блі, .z:;ороги, косити сіно для княжого ~вора і 

т.~., обов"язки , відо~·{і вже в І-й до б і. :І&. українських nрмкор

.~оннях був ще відомий протя:rом всієї ;І:оби о б ов 11 язок сторожі -

т.зв. сторожівщина. Де рж!'івні роботи іІ '?О ·і'я:гоЕ ~ру-гої половини ХУст. 

ТаІ<Ож nерейшли на nа~із сіл і стали основою для розвитку па~-щини. 

Лань т;ержава. стягає: тепер через свої органи, що звалися:: 

11 бирчі". Бкрчі стятають .r:;ань у всякій формі tra передають велико

княжій а,J:;міністрації; деякі волості зобов"язу>') Тося: сами стягати 

:і. ~ос т_ачити ~ань з свого абнеженого простору. 3 непос.п:уm:них ~ань .-
отягалася шлтrом приr~су через'~ 11 дітськИУ.: 11 , тобто немов би за до

nомого~а Kc l1H!!X тисланців. 

б) П о с е р е д н і пq;~атки. 

:В та:ко~,~у sнз.чен:ні, .в:к ·ни т е т: ер р о сУ1'.1і єно, - як по;r;атки 

від спо.живних речей з 11 являються во нп аж у ХУІ стор. Та Вохе в 1-й 

добі були відомі різні оплати nошлини: як цла, r.шта і торгові оп

лати ,які перейшли_ в другу Добу. ІСолхrсь це були лише оплати за 

дійсну nослугу; в цrо дс ~ у вони вже є сnравжнім nосереднім nо~атком. 

Цла в той час ві~смі як внуmрішні,перевозові оплати, які держава 

збирала на рі-зних місцях через о:кремі свої органи за тарифом,що в 

кожнім місці був рі зr-rий, опертий на с тal)i:tvr звич::tю. Rіль кість цла 

бралася: залежно ві~ .я:кос ти і кількос ти товару, звідси й І,даємо цла 

восковничі, солянничі та інші. ~~~ою при поборі цла був звичайно 
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віз даrиго товь.ру. Кордонні цла,я:к недаток ІТрІ!Возовиtt і вивозо

вий, заведено аж у другій nо.ло:вині ХУІ в. за Ж..tІ~:r,;онта .t._вrу~та.:Dі~и

т&. збrrралися: nри: Г.l)еблях,мостах,леревозах і т • . J,. 3 nер:очі_ часи це 

тс.:кож були оnлата за уживаннл мостJr-, перзвозу і т.д.,nізніше .

оnлати,з:в"я:зані з nеревозом товарів через дані пун:кти.То-рго.ві оn

лати відомі :s nерТ\Іій добі · л:к оnлатr-: за діі~сну nослугу; такиf.і: jCa-

. рактер !,!.ають вони й теnер. ЗаJІе~.:но від того, чz.r це єі оплата · за 

Іr;!{ИВання · ТОуГОВОГО МіСЦ.FІ, !!ере:мір, nepe13a.JjceHЧЯ: { т.д.,торгоВі ' ОП

лати вист;>rnа:ють ni.z:; нз.зво:ю тtJрговне · rreRЯзi, помірное, висчеє і т. 

,ц. Всі оnлати з в~--;:ча!fно с-;,;а,'~ГА: J.d. ~ та та вс:!_ ті оплати .с тягалися: з 

товарів, та:к."само, я::к минішні rrосередні nодатки. Як сказано вище, 

в ХУІ ст. з".явлл:ют:ь.::я Ех(е посередііі податки в· теnеріl"інім значенні. 

Чайшвидше з"я:вляєтьс.r.r nодато:к від соли і вос:ку, а в час лівонської 

війни - від :муки, круnів, солоду, п•.:rва, меду, горілІ<И і ' т.д. Всі 

ті оnлати п3rблічча влада збм-у-ала безпосередньо або зи:арендовува..'Іа 

nі.цприєіщям. 

д е р ж а в н і JІІ! о н о п о л і цього часу nодібні до 

західн:ьо-е:вроnейсь~их реrалі:в. Пepmo~:J Усноnолією було право в_а.рен

ня гарячих напоїв і з.а~-тада.н:ня: :корчем, що бул.о застере:t.::ено лише 

вел. к:н .~зем. J;e nr,>aвo вел. :кннзь відnрод,ував nоодин?ю-rм особам, кор

nора.ці.ям або громадам, і оплати за це звалися " у.апщиною ". В ГЛ 

ст. державною моноnоліє!О став :за.Еордонний ексnорт лісних nродук-

тів, я?: смоли, попеJr,у, клеrюR і т.д.; ці nродукти дзl}?tВВа від:куnо

ву.аала в он:;>ем.их :коморах від прпщ:. тн:z:х людей. Пізніше :моноnолією 

длк більшости вел.кнлзівства стала сіль. Так са-мо вседержавною 

моноп~ліє:ю у вел. н:нязівстві було " че:каненнє 11 гроше-й, що теж 

державі _ давало значний прибуток. 

Безnосередні судові оnлати 9удові поmлинл- станов.лять · 

у тrа!;)mій частині ці єї доби: з~.,;:ачне Д)!tерелб прибутку вел. князя:, так 

само, я:к це б;іЛО в І-И добі. Та це rr.жергло дер:~авних nрибутків 

менш~е, поперше, тому,що право суду і - передовсім право збирання 

судовr.г..с сплат nереносит1:1 вели::к;;;rй кня:з:ь в половині ХУ ст .шляхом 

nривілею на ланів, . а ,nодруге, тому, що баrато злоч:и:нів,к.арних 

досі rрог.товими карю:л ( да:є:ні вири і r:родажі), замінили карою 

смерти, лотін тюр!\юю. З судови:.с оn.лат одні .7::rr.JIИ nря:мо для уря:.дни-
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ків, другі, як " :аини 11
, до .цер)і<Е: :зн :J :: каси. Такими судови1-.ш опла

та.:ми- були 11 дітськуваннє", "зи.J:<чеє", 11уЕязщеє", 11 п е:ресуд;• та інші, 

про що буде мова нижче. 

Державні д о б р а • На початку цієі доби дер-
жавні добра ще не відо :t~рем:.!1ені від nриFз.тних дібр великого князя; 

відокремлення відбудисл аж 1569 р. за останнього Ягайлон:а. Під 

кінець ці єї доби прибутr..и з дер:rшвних ді бр, rю суті сnрави ,nовин

Бі були стати найвгжл~-rвіt:rюІ д:t<:ерело:м ~ержавних прибутків, коли без

посередні податІ<и + судові оплє.ти знач:!о зменпилися. Державні доб-

_ра набиралися з відумер:n:ин, конфіскуввзь '!'а розроблг :tЕUі r'рунту в 

наслідо:к осзоєння: лісів і пустарищ, ~<: ·І'е з:мен:.: у ва.J~zс..с:: в наслідо:к 

роз.r;авання по11іс тя в державу або в зао та. ву. 'J ста rt-I i ~ рід практи:І<У

вавсл з час вr.-.. ж:ких Q:iнa r! COBJ:1X затру.r;нень ~-~ ерІ·:авд. ,l el)J:caвнi маєтки: 

т~_)ебг розу·мі ти або як зе ли:к.о:кня:жі філь:в в:рки, або лк. села. На пер

rлrх госпо;.;арювади н::-:t р ахунок великого князя, з і :1ших ішли ли:.'і е 

сплати T f). K само лк r:: 2аам 3 їх сел.q:н. Еа фільварках госпо~арюва.1Іи 

ті;у·ни чи :намісFшки-r,ержавц1 , про що вже була мова. =ри-бу тr:и. в 

першій м:ірі йшли на покриттл мі~цев:их г.отре б, як на з а~ ів, опл&чен

нл :Jіся:чини для двірсhкої челнді, на ;;еся:т:ину в цер кві, оплачен-

юз: а~:міністрації за нагляд у фортецях .. () станн:") ча ·.:;тину в:и:J>;авали 

по квітанціП,'~обто на а.:;иrнати,rзиста:влені вели:к:ин князем або 

Пс~н:юш-Ра ~ою аб о про,о:;авали і гроші пере~илали у скарб великого 

кня:з..с::. :Всі ці ;:';ії ви конуваJІа відо]І1"а нам обла~на аr,z.~іністраціл,ли

mе ПО,\НіП9ЯJ;ІСЬК:Ї, волості сплачув є,,;zи всі с вої по:s:::rююсті грішми 

або натурою старості,а цей ві;;силав їх ~о центральної каси. В ХУІ 

стер. державна вла~а починає чимраз більflе цікави тися госпо~арст

вом :r вел. княжих до бр ах; ЧJ:~сле:f!Ні інс трую~ії, ус та ви: ~~ля: .~ержав

ців 1<-Н::tлв: на ме ті nepeEec ти засадничі реrt ор:м:и; оr.ною з таких реформ 

був і ві.r;омий волочаJт~ пере1dр. Окремі R'ОІ,·;ісари щ.::.ли на меті пере

ВО.У,!-1ТИ z.:окла.::;_н)r контролю прибутків. і :еитрат поодиноких занків і 

;:-;ворів; заnиски, що залишились після них, станоьля:ть вЕ.жливе дже

uе ло для: наших с тудій . 
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З ) С У Д І В R И Ц Т В О • 
~--~-~---~~~~---~~--~~~---

· Устрі~ судів великого кю:rзівст:ва на nоча~ку П-ої доби 

Ш?,є веляRу схожість s ~удами :поод<ІНОF'.ІІХ кн.Р.:зівств F.иївс:Ьt-:ого ;;:ер

:~г,;sного союзу. Е~ .::;;;.r r;:c ·уділ-ьних жня:sі вс твах г.о:sно та с::-лейсько:L 

-влє.л.и nере~узає в :'1:Y-F.ax :t{;:rr.f!зя зе:v.лі; по n;иго·9оцах від ~.9Г9 ім~

нй с ;у:rя:ть nос&дни:ки - ~ніс.ннкп. Та~ сю.ю по · міських і по замі

-ських г.т,>~- ма;~ах зус·1.'річаєм6 гро!.:адські суди~ це~псовні люди ~уд.я:ть

ся: по r~ерков1=:ях ·~~·дах, про що СF.ІідЧ!:!ТЬ :si;.;oiІ:.:rrй фг .. льсифіR~т з ХІУ 

стор. nід. назвою " у-е тав Ярослава Во.1Іодиl.провича'1 , а nани судять 

рабів у привз.т~·:tзх судах .. Тілька один нош:r:Ё CYJ!. зустріч~єно вже 

в цей час - це суд велиІюго к;;rя::зя: над у.л;іл:ь:rпши к-r.язя:ми, що cne-
. . . 

реча.ються мі~~ собою; n:ooro с;/дУ ~е знаємо ~ часіr-> :юіївської ;~ер-

жави. ха, я-к ві,Цомо, ~"діJїьний .?;;&::; ~- вед.:r<=tя3івстві скоро nадає, 

бо B::<te в 90-х ро ка.х ХІУ о тор. він Ьдержує сме.ртельнч:й удар, а да

льший ~')О3ВИ~о:к су~івющтве. Ееликого :юиrзізства розвивається від

nовідно до nотреб нового оу~nільного ладу. Есе таки основні еле

ментт~ в устрою оу;:і вни:цтва вел. князі зет ва Еакреслені за зра:н..:ами 

укра~~ського nублічного прг~а в r .... :;r ,!;Обі, а ра.r;якалЬtrі зміни nід 

zзшrивом nольських ~:--с танов нас туnи.1ІИ аж у 1,обу Л:юб.ttинської Унії. 

Cjrr;и велиt<ого князіщ~тва в П-й добі І:ож:на nо-:ілити ;.1а : велик~

:кня:жі суди, обласні ?і центра..і'І'Ь?і, доrv:інія.11ьні су.r;и, громаД!)ЬКі та 

церков.Б:і су,:;~и. 

Ееликокя:яжі ( державні ) ·· с у д и • · 
--~----~--~-------~---------~-----~-~ 

:Вени .:-;;іляться не. обласні ~ nещrральні сут,и. С;удівниц

тво в перших вrrкоь:ує обJЗ:аона а;r.;міністраці;r, а других - дентрал~

ний ;утряд, тобто велик7ІЙ князь ~ ~анаии Радою. Пvчнемо від nep ... 

ших. В е л и к о Е н я ж е с у д і в н й ц т в о nеребуває 

в руках наwісникі.1З-,т:;ержавців і нш..:ісників sемл:і,я:к вищо:L інстан

~ії,~о їх звали пізшіmе старостами або воєводами. ЧаЧняжчл~ ~ер

:r.~авний суд - r:e суд на:м'існ:Ика-~·r.еІm·авці, бо тіуни C;Jr:·~и:crи велцко

кя:яжи:х сел.сrн, а це cyr.. с r<o:pi~e ;·~омінія:льниіt, ніч :;ер~авний. Су.r.;ова 

комnетенція нщ.'існпків -державців територіяльно поширювалася: на 
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їх а,r;міністраці~но-суhову окруrу,І!Іо пізніше ЕіУдові~ала nовітові, 

персонадьно і рече во - на ш.лях:rу, велч:<:о~НЯ:JrfИХ селян j_ нг.селення 

малих міст у всіх сnравах,а на мешканців t~шІ',:~ебурзьких ·у-іст лиnе 

у більuшх сnравах, хоч на всі ті :верствп з ч~1:сленнини винятками. 

Поnерше, наміс:~ш:к-::ержавця:.'' Не мав nр<:.ва с;у;:ит:::·r князів, і хоругов

них панів і_всіх об~арованих правом су~ової екземпти ві~ облесної 

ацмініс трації, їх сур;ив великий князь. Даль ле - .<-~а:місни::ки-держав-

ці, поса.r;и яких донсе .:;авна були тіунствами, не могшr взагалі су.:;ити 

шляхти, яку в 7.'ім випа.r;ку су.r;ив.на:місник · rолозного І>·!іста зе~ . .:лі. 

Нарешті й кожний шлях:'flrч в цілім ря.r;і більших справ, як, напр. , на

сильне захоплення: чу:·:<ого майна, нс:..nа,-:: на ,r;ім, безправний грабіж, 

убивство, спір про батьківський r:&єток , пл:JrхетсьУ.а че:сть, - ·міг 

за зго,т:;ою д.р;утгої сторони, пе почи:Е:аючи навіть процесу, - "не вс тjІ-

па:очи в nрава 1', я:к казалося, винести справу перt.:~: аут, великого 

князя:. Kp:L},i цього~ ціл:rй ря~ сrшав, я:У. і всі, що виниFдп з публіч

з:ого nрава ( Е?.Пр • ...,rг] ~ва приналежности ~о ;nлях~~ськ9го ста~у), 

були . вже застережені за. вел.кЕя:зем, до якого йшли також всі ві.r;

клики - ,, отзиви" від обласних су.r-;ів. 

~бщан ?Jа!';r.ебурз:ьких міст· су~в суд намісника-державця 

лише в більших крим:інальних справах ( я:к польські 4 І'родзькі ар

тикули), хо~ t-1ic~a завжди піднос:а~и жадаю-tя су.r;ити й ці сnрави. 

У всіх справах судив ню1іс~ик-дер~авця: ~.,;іщан великокня

жих міст без маг~ебурхь:r<аго nрава і всіх великокня:жrrх селян, беру

чи ~о уваги _ ,очеви~но, лироку комnет~нцію громадських судіВ,ОQОб

ливо сlльськи:х r<.опн!Іх су.ців. 3гі,r;но заса .т;, усталеЕих ;rже в с;у-.~~6-

нику з ХУ ст .. , намісн:ик-;.:ер:;.:{авця: су~ить великокняжих селян лише 

тоді, коли вони: вис тупають я:-t пізвана стороне., ~оли ж вони висту

пають нк позиваr~чі проти приватно-панських селян, то :r;і су,2.:ить nан. 

пізваного селянина, хіба що осу,:::; не в~овольняє :rnоз:авача, то,r;і є 

пре~ви,l~.ї<~ений міщшЕrй " обЧий " су;:,. Приватно-щшських селян су;r;ить 

.'~ержавний суд намісни:ка-,:;ержавця: ::иmе у· біль GШХ кримінальних спра

вах, так са:мо, як міщан маІ'.r.ебурзьких міст. 

Суд на:місю{ка-.:;ержавця ( в ХУІ ст. званого ЕБе старостою) 

- це с~,r.т; о,~ноособовий. ЧасоN його заміняє його заступни:к-намісник, 

то~і він ловичен признє.чити ,J,вох шляхтичів з пові ту, з я:кими його 
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застуnник повинен судити. Це np~mv.c~,..є І-й ·Литовський Статут.Суд 

Rамісн~ка-дерУ.І:авця: в засг.ді відбувається лиrее в місці й-<?ГО осід

к:г; судит:rr поза :місцем осідку забороаено аж у статутові:;t добі 

( І544 :;~ ·.. ) • С~тд nовинен був відбувати Li сесії :tta рік : по 4 тиж

ні ( постанова · І55Ір.), хоч кю~ги суду для В!Іисаюнr завжди мали 

бути доступні. 

Вищою інстанцією був QУд наміоняка- головно~р . город~ 

землі, що з::::: .. мі~я:.в уліJ!:ьноrо кнлз.я:, званого пізніше воєводою~отже ,
суд воєводи. :Воєвода судив в nе1;>І'!ій мірі людність своєї ближчої 

оУ.р~rги :а т:!х 90 з Рі рах, яж '{а міс н:;:п.--,.тt:ер:1савець, дал;ьше - шляхту ок

руг своєї землі, які :::<слись були ті;тнс'J;'Ва~ш, і ;нарешті, приймав 

скарги на намісюпсів-державців. До ЛитовсьІ<ого Ота•tуту та cnpa1:1a, 

що суд воєводи є судо·н в·шцої П~ої інстанції для с:;дів намісників, 

не була усталена. До F.юєводи можна було звертє тися, хоч :южнг. було 

цю інстанцію. nоминути. Це заборонив аж. першиіt Лит.Статут,визнаючи 

суд воєводи обов 11 язr:о..во судом П.-ої інст,анції ., і аж тоді йшли від

КJ:tики до великого князя •. Ві.д суду воєводи мо.жз:а було в українсь

ких зе~шя:х аnелювати: до суду со}tм:у- зе~-Іfлі; особ ливо маємо більJ.че 

вісток про судові соf.t:ми волlп;ської зс-:млі. 

Центральні д е р ж а в н і с у д и • 

~-----------~~--~--~----------------------

Центральні державні с;уди зосе-ре~,жувв.лися: коло с;пr.у вел. 

к:-1я:зя:, я:wлй за ідее:ю nуб..чі чно~о у:rсра.їнс:ь~кого nрава І-ої. доби, в 

-суддеіо в повно,)у розумінні слова, суд;.!;ею нансл:;;ав~д.ливіmим і най

кращим. :Він, власне за nравною теорією, nовинен всі сnрави суди

ти · особи:сто. :Коли ж ставив ~огос:ь замість себе,то лише в виnадку 

крайньо~ :-rеобхідности. А в практzці Аоводилося: йому дуже часто 

:кимсь себе заміняти, особливо !':ОЛИ nісля ;ус~-·-\ення ~тдільних килзів 

ціла. маса . cnpa~ з усіх земель сплнвала на -його PJrюr. Ясна річ ,що 

сам :аел. князь Ее :rt,iг особисто су;;итя сnрави з цілого К!-!Язівства 

навіть в такім роsмірі, як Ц8 1v~ агг ,"',Є.ЛІІ nри обговорУ\ванаі обла

сних судів. йому тре t3а було побіч свого особ~-rстоrо c~r;:,y ст:вори:тл 
. ·-

в с телиці на доnоно гу і:аші cyrn, а· таю-r?Ш в цю ):!;обу б~rли суди ко

місарські, госnо :-::є:рські або асесорсь:кі, мар:'J ~,л :ківські та су~ 

Панів-Ра,г;и. 
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Комnетенція особистого суду" вел.князя не була обмежена 

нічим; його компетеЕ~і~ усталила nрактЕка. Щодо осіб, то в І-й · 

інс~анції nі~лягали ni~ суд вел.князя всі князі~ Пани-Рада,хору

rовні nани і всі ті, які окре~.пrми "закрива.J.:ьнимтд" л;.rстами булИ 

вийняті з-під юрисдикції обласних судів. Про ті всі особи казало

с.сr,що вони є в прис :rді кн-язя, що зніс а.ж П-й Л~rт.Статут,ввод.а:чи 

земські cJr,t;и дл .я всі єї шляхти:. ш·ьдо справ, то іе:_.~кі справи з ас те

рігає для суду вел.князя вже су~ебни:к Казимира, nривілей з І492р 

та І-й 0-rатут. Під суд вел. князя йшли справи, що виникли на тлі 

nублічного . права, ~кусі суnеречки між панами, сnрави нобілітації 

і ·денобілітації, сп::>ави, що стосувг.Jшся: дібр вел.кн~з.я, єкарги 

на уря;J;ників f ті карні справи, що, загрожували в цілості існуван

ню чи ладові у великій державі, як головна зрада, образа особи 

вєликого :ю:r.язя, наїзди ( С~rдебни:к), на рушення особи судді · в суДі, 
.· Барушення шляхетсьІ<ОЇ чести ( привилося з 1492 :р.) і ж•rдівської 

. чести. Перед вел.квязя йшли т.зв. 11 великіл діла" ,.які обидв-і сто-. 
-рони " не вступаючи .в право'' nеред І-ю ів:<?танц:іє:ю виносили на суд 

вел. князя, нарешті, всі апеляції - 11 от :зо ви "• При ці й нагоді 

·rреба заJ-тВа'!<СИТИ, що отзов в час до П-го Лит .Статуту відрізняє ть

ся від теп.еріш·н.ьої г.r:;:елят._з;ії, я: ка в друг-ім Ста туті теж :виступає 

пі:::; старою назвою " отзовуrr. 

"Отзав" до вищої інстанції не спричиняв uоновного роз

бирання справи; це була лише скарга на урядника, що він nорушив 

зобов"я:зуюче nраво. Якщо це було доказано - урядник _платив отsо~

ни:кові відшкодування:. Аnел.я:ції, як понавне розбирання сnрави виmою 

інс танці єю, запрова.;,ив а.ж П-й Лит .ста тут під на з во:ю " от:зов". 

Деколи вел. князь сам· ві,r;;с-илав .r;ея:кі сnрави до іншого суду, особ

лява до сеймового . суду по землях; діялося це звr'І чс;:І1но то.r;і, коли 

ве.тr.князь не знав напевно, яке існує місцеве звичаєве право. 

Суд вел. князя - це суд одноос обовr~й, щоправда, вел. князь 

су,z:;ить завж~и в присутності когось з своїх ур.І!:дників, ч:и: Панів

Ради, але вони не булr-r виріmальнr-!ми суддями , а лише знавцями зви

чаєвого права, дорадникамn чи nомічникаt . .ш. Як вище сказачо ,навала 

сnрав була занадто велика, щоб :к;:-Ія:зь :міг ~сі ті сnрави особисто 

полаго.~ч:ти, тому часто доручав їх розслі,!:;увати і ос;у-д:ити окремим 

:комісарам. 
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К о м і с а р о ь к и й с у д - це не був суд ста-

ли? .. Вія був nризначуваний від випадку до внпа.дку.звича.?.:но,то . 

був суд коле rілльний, яУ.ому веЛикий кнЯзь доручав роаслід~ення: і 

:вирішення я:коїс~ с:nр:з-ви' звичг:'lз:о 1 такої' що :sи~тагада ~риq~.ттно

ст:и: суддів r-ra м·ісці. Від ~о :місарси-:ого с.уду був відклик до вел. 
тт u ~ "... . •• • 

князя • .1.1-и ,__, тату':' ооNJ::Еив J..X компетенц:tю юг.тrе до суnеречо:і\ за . 

:.;;:: ;7-:і 1д .. " : до брами вел. :;:~ ;:іZЗ~ і шллх:;тс:ьки:мп: ':'а -ro :,:i, У:ОЛ:И іmша сn

рава про :вrпgn вел. княжих ді бр з з r;стаRу . 

Більша в:>zе с тa-_JJ::-r4: xapaf<.~Tep малз: т. зв. г о с n о д а р-

с ь 1~ і О у Д И 1 ЩО З В Б<.іІ ЧСЯ ТаКОЖ а с - е с о р с ь к и м и • 

·. Їх п:_:>изначав вел. князь ::-nоміж. traчi в-Ради на цілу сесію 

Д.Л.f! різних сnрав. Та самостійність цього суду була невели:ка,бо 

він мусив С;}'ди:ти; лише в міс ці ле:ребуЕання -вели:кого к'н'.r.J:з.~,n::об ма

ти ··на · нісці " н:ауку ~ госітодаря:" .. Коли присуд було ' вігне'сено на nід

ставі госnодарсь:кої нау'ки, від нього не було відклnк'у.Суд тоі! зав ... 

жди був колеrіяльний. 

-
зате в більтості одноосm бhzм, а зрідка коле.rія:льним був 

м а р m а ~ к і в с ь к и й о у д • Суддею був маршалок зем-

ський, ві:::r су;тrи:а опрз.ви, я:кі ЙО1"-~У дорjпп~:а вел:v. кий кня~ь, тому . no 

суті це був суд :комісарський, в лк6 :му ~cor.d.capoм був наг.аалок.Все 
. -

ж та!"~-І був ві~ с ;у-дом біль :!Т е самостійним, - бо rлі;г судити поза осід

І<:ом ве.ч:и:кого І<нлзн і навіть в час його :з:еnnисутности в вел. юrя-
~ • • • • .... •• t. ~ 

зівстві. 3~д ~oro рішення: був відклик до вел.к~яз~; відУ~ику не 

було лиn:те ':'Оді, :коЛи при:о~...Ц було винесено . RЗ. підс~аві " науки 
. . . .. 

господарсЬ:кой". Єдиним сталим о~ гу е днім судо!·;І nо"ІJ;у·ч _ з . ?собистим 

судом _ вел.кня:зя: був суд Пан і в-Р ади: . ~ с~тдив він не 
з доручечня великого кюr:зя:, а від в.JІасног-о імени; ~ого 'існува:пrя 

бу.;:rо передбачене зоб~в"я::з у;,.:-ч:<·Р : правом, ксмhетенцією ~~н дорувню-
вав особистому судові в е .4.кня:зя:, я:к і взг.галі Паю2-Рада від кінця: 

ХУ ст. поділяють :злад~т в де ~).'--:аві :з вел. князем. Існttвання :йоrо 

знає вже U;удебнrп: і його компетзнцію ОІ<-.;Jесляли від-омі nривілеї 

від І4<; 2 і І50бр. 'і'а в суд,що коч:r-:J:руваз би :з ~удом вел.кн.я:зя: 1 
.він не розвинувся, 5о Па.ни-:?Rда було ті.hо веля:ке і мадорухоме, 

я:ком:у збиратnсл було не ле гко, хоч д.ля ловносилля р3. !!!ень цього 

суду rтотрібна б~rла хоч би: ля:mе я:кась частина Панів-Ради. Це :й суд 

зби:рався:,власне, лише раз на рік- в час сейму, я:У. 11 со:ймя Панів-
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коли його не 

П-:м Статутом 

І -д 
о~ 

цей суд' ті самі справи, що й велик::-rй князь ,особливо 

було · в межах зел. кюrзівс тва .Це й: суд був знесений 

з І56б _р. 

:Вел.князеві в суді, як також вел.княжи1л обласним суддям, 

стояли на допо.r..-'огу в ході r:родесу і ЗЕF.о.н~тзали рj_шення суддів

судові уря:довцj_. f.~i~' ними на_ першім иісці трє:ба згадати д і т-

е ь :к о г о • .Назвою і похо~жєнн.я:м· він :зв".я::заний з ;;ітськиюr І-ої 

~обиt ~о станозл.я:т~ одну з груn нижчої дружr~и;їуже в !-й добі 
к:нязь бе~)е ;~;о послуг · при: виконуванні суду. Тепер ді тсьюгй - ввесь 

· -Час екзекутивний судовий. орган • .Він nр>·!Іюдить обвинуваченого до 

суду, коли тоі1 не нвляється, таввиконує пр;:тсJ-~дтА маєткового харак-. 
теру, ::-соди сторона добровільно не хоче підпо~.я:дкуватися рішенню 

судді. :Великокняжа адміністрація викорис~овує .·його і !ІрИ ст.ага.н

ні подс:•.тків. Дітський був або стали:м урядовцем ( при обласних 

судах ) , або від випадку до в-ипадку назначуван о було когось ді т

сь:ким, що бувало у велт!<.ОК"f-:я:жи:х судах. Служба ді тського і віАnо

ві.цна за:о:ла.та зветься: діцьк~'"ваю::ям. Від часу введення земських 

су;:,ів ( І56б р. ) ;~і тського пе:резивають на по,льський лг.,:::; "возним". 

С;р:~овиш1 ;у·ря;~овця:ми були т&кож 11 в и: ж і 11
• Це _були не:нов у:рядові 

оглядачі, зві;r;ки похо;~ить і їхня назва. Їх обов 11 язком було уря:Ао

ве стверг,Е:енчя: порушення nреза, тому їх закликували не раз і при

ватні особи, щоб 1-лати уря.r:-nво ствер;:;жені ~окази: п-ри ~ожю:во·му 

процесі. Часто суд;:~я: висилав 1
' вижа " на місце су.r;ового процесу, 

не бажюvчи особисто виїз.r;ити; воюr також · часом беруть участь в 

Еоnн_их су;:.ах. :Вижі, мабуть, не були сталими урядовцями. За свою ро

бот;у: о:п~ержували оІL1:ати ".в :и: ж о в о є 11 
. • Так само судовими ypя:

;r:;oвц.sn..rn були 11 у в я: з ч и ї " , які вво.r;или того, хто виграв 

процес або набував маєток, у посідання:. За свою працю о.r;ержували 

"увя:зче-є". Службу дітських, вижів, увя:зчих nри великокняжих оу-. . 
д;ах, як колись за київської дерJrсави, викон3rвали моло~і аристокра

ти - ;r:;ворлн!~, що н::t вел.кнлжім r,ворі починали своІ<"І кар"єру. :Крім 

цього, при всіх су~ах були " n и о а р і й д я Е и " , що 

вели су~ові заnиси. Сучасне nроцесеве rrpa.вo передбачало доnити за 

допомогою тортур, а · також часто кару смерти; всі функції виЕону

вали професіонали -: к а т и, .q:ю-rx тримали більші міста та уря:,J;; 

для судових потреб. 
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Тепер належало 6 ~гадати і про судові оплати.Де.я:кі ,лк 

.ціцьку:ванн.я:, В"И:т!:овоє і узязчев в~~е нан nідомі. Аналогічно й суддя 

за виконання своїх сr;ункцій бр.!:ів "!! сво~о корнсть опчати,звані "nе

р .~ судом". П р :.-r в~n:ущенні :за~:у-r..женоrо !'Іа волю він брав ''nоко.лодноє" 

або "по верно є і', а ':І'акож озн:аченю'.t прсце~т від грошових :кар ,.я::кі, 

між іншим, йшли в :корuсть вАл.князя:- т.зв. "nови:ч:ноє".Так Биг.л.я:

дали державні ~3r:ци с толи4і і по областях аж до І5ббр., noюr не 

було nроведено }.1еформу вел.:кня.жого судівиицтва за nоль~ьюrми зраз-

ками ч е р е з 

~АВ~д:?:ННЯ ЗЕМСЬКИХ·, ЗАJІ:ЖОВИХ І ІІ!ДRОМО?СЬF.ИХ ОУДІВ. 

С талос.я: це на енергіfrqє до;,rаганн.я: :сrляхе't'ського зе.галу, 

лкий через зав~;:.цення зе:мсь:к;:у~ .. ~~тдів старавел знес .ти судові е:кзем

nтя r.:анів, nозбав:иrн: їх ма~ерія:льюг.< кор~r ,')тей з судовmс оnлат та 

nідірвати їх :"югутнє стю-::1вище в дє._Іжг.:аі. Та n_,ава !Тані в о-nирали

ся ча nривіле:о, і знесення [х могло :в:астати .)ІИmе ·аа згодою заці

:кавдени:х:. Перед рішучою поставою шл.яхетсьІ<ого загалу nани ус.ту

n-и.;:rн, і на бі.Л'":> ськім соймі I564iJ. зреклися своїх судових n-ривіде

їв. Це У1.:оЕливи:ло :вел. Rн,Язеві завес т_и земські, замкові й nідко

морські суди, щ~ зиайшло своє реалізувапня у П-м Лzтовськім Ста

туті. 

Земські або виборні шляхе~ськ:і.. суди заведено у вс{х 

судових nо.вітах, я:кі nс·крив,•.лРJ:.зл адмініс .траціЙНими округаv.и,а 

не лиmе у Баєвідських }dста~, .я:к це бу~о в nольщі. Суд складав

сл з земсьЕоrо судді, nідеудка і nисаря; на кожну цю noca:ry ло
вітові шллхетські сойми:ки забирали по 4-х кандидатів,:з яких одно 

го затверджував вел. князь. Uємські суди вели свої зеJ\юькі І<ниrи, 

а:. у:р.rrдували З рази на рік по 2 ТЮ?..Ні. Сjтдилд зони: :зсю шляхту у 
' 

всіх справах, крі:м більших Kf'~pirиx сnрав, .які були заст€ре.r~ені 

замковим судам, є. сане - сnрз.ви наїздів 1-ra ~д.яхетсь:кпй дім і ве
ликокняжі и:аєтнос~і, цідrшл, розбій на дорозі, зrвалтуваннл жін

ки, кра.ціж, фалmуванзя та вби:аст:ао шлях~ича. JІ.1іж іншим зе:r-.-rські 

суди на загал були більr:::е цт-rвіль:н:ш,ш: трибу;.-r~ла:ми, тоді як замкові 

суди - карними. Зищсю інстачцією був суд ве.~пІRОго кнлзя:,.а не 

11 судові роRИ" на сеймах воє:аідсьЮїх, я:к це було в По.л:ьщі. Та., 

щоб об-межити г.nел.сrції, не мох~на було аnелювати в сnравах, в яких 
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до:ка.зи ощ~!>ЮІ~Іся: на Ш!сьмовкх: зг.лисках, а.бс на n:~шзнавию nізва

ноrо. "8-.r!:счуючnм органом sr::::.ю:ь:-:aro cy~r був зозн~й. 

?іЕ~~чмсво sаведеио а а м к о в і с у :rt :и: ,rпо від-

nові.1!е,,лn ~о;;rь~ькиv :-'рс:.:цзьки:м .. У'І'"dО~~но їх будо в той сnосіб, що 

д:.tme за t!Е}!!іс~з:и:ками чи ста.роста:!'.-и ;:.о nові~~вих міат визнано було 

щ.ні'БО суд;;~. ·J;rд був о.:тн:оособо.ізz-r:й:;· с~т;щв намісник чи старсста.,у 

воєвідс:ьких !~істах - вое:зо;.;а або їх застуnа:ик.3а нормальною сте

роною ~Прf-,ВИ ;rил:ьнував З?.lІ:!КОВИЙ суддя, кюrгй вів nv.-cг.,. Ьам:ковий 

суд сущrв вс~·) ніляхту, rvd.щaн :..:аідебурзьких і n~иватНо-nа.нсьюrх се

Л.Р:Н у nевних озш~ч~Е"Lr:х більппгА. r:г.рн~ сnрава.:!:,а міща.н ~І[~нmи:х ~.fіст 

mm і :вf!лико:кн.пж?rх селяя: - у :з.сіт. справах.Rол:и - замістЬ старости 
судив його застуnник, мо~:чв. було а.І!.•:3.:повати .:;о с тарост!..r f а ві.r; 

нього - ~о вел.zg~зя. 
,. 

П і д R (> ~1 .о р ~ ь У. .1 с · у д и ·завів П-й Л!..rТО:ЗСЬКИЙ 

'Jтє:r~r~ рівн:1чаанс з nоnе}?_ед3:і:;и. ~е був ауд од.чоос ·обовий в сnра

вах аеме.11ьних меж. Су.г;~в підко:.;ор~rий,nризначею:-Ій веJІ.'::{НSІзем мя 

кожного :r.roвiт~r, а не воєві~стзе.,в тс~f чао, .1<оли в Пс.льщі nі.~ко

морgи~ бу:в :еиби:Jани!t m.::.ІG:::'O!O о;~д:-:: па ціле :воєвідст13о.заступ!!Ика

ии і nщ~ічяикю!и nі;!дсмор"я бyJL~! коморЕ!П<~І. Рефо;::>:r..~а І566р. не 

.зачеnила осере;'З;ніх судів, ЕО:-!а :::несла лите суд П.а~ів-Ра;:;!l. 

Б) .!І О М І Н І Я Л Ь Н І с у·д и. 

-.-.-·-·~·-.-.~.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-

Коли т.errep · no і;;ер,!авних су;~ах го:Ворю.ю про ,"";омініJ;rл:ь

наj.t суд або суд ла:·rа над ceлs:ниtJ:o~olf, то лиmз TOJГ::f, cro :-ra nочатку 

дО:МЇ!!і'яльни:tі суд .... це б~піо не \~о і:н:-rе, як .іержг.зl-rF-й суд над селя
ма:ми, І!еренесений па Пl?ttBaтнiOr.: nат~ів. Домі~іяльні суди сnочатку 

були невідо:мі в n-й ~о6і й з ''"я::в.'!лю'!'ьсл на почє.тку ХУ ст. cnepmy 
ЯR ~еренесенвя ~иmе ~ержазного оу~і~иnцтs~ кад селянами в ружи 

п~иватшrх nанів і то а!':орі::::е зе.",:r.лР. f.)інансових :::<о~исте.й з су~ів. 
Призілеft з І457 р. nередає не так су~ на~ всіма селлнами в руки 

;trанів, · ЯК обов"язЮt ::,ітсь:кого і sв"-:заиі .. ~ -:.им опла.ти.Су.цебн~к 

з І468 D. знає вже ;~омініял:ьни~ с;р~ · пааів і наБі TD нор~.~є його 
·. 

компетенцію: це - аут.. nана nіз:ваного сезtя:нина; о~нак, це nра.во 

су;.у хктке, бо ~ержава уважн~ оліУ.кує ще за тим, чи nани вико-

. ' 
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нуют:ь су,цівs:ицтвО" осо бливо в :r•а .рних справах. Л:иmаючи ланам ;t,:Пс• 

F..и 2 судів - 11 вини'', для: де.~·щави не :S y.тro байдужr:rм, чи- злочини: бу

дуть :кг.рані, чи ні; виход.е:ч.и 3 цього, держава не .-;>аз JЗХодить в 

права домініюrьного су-д;[, ко.тrи n~н занедбує сво:( обов',я:зки. Та й 

в цьому вчпад:::<у "ви.ни" ідуть nанові •. :Цід кінець ХУ ст. суд г..ана 

над се.r.:.я:нином зв 11 .яsаюrй уж& з n~нсь:кшл м.:: єтко]л,що констатує Ли

товсь:к::-r=: Статут. :Він установляє ко~·nете~-:rцію домінілл:ьного cyд;Jr 

і наві~:ь j:ї· nomnp ;:') є:. Доv.і .. ::.ітrьний с;}гд в теорії був с;удом одноо'со-
r:.. .. - ~ • .J • ~ 
'...:ОJаи:н, ·::·~~е в п:;ан:тІЩ~ з~н о~rв судом ко.'Іеr'J..яльним, оо nани в ц1и 

добі все ще судили в при~утності r,роr.!fа,Цс:ьких урлдів. ~онініяльні 

суди були звичайно аnеллцій:ної-::~. ів:станціеІо для: гро~~адських :коn

них судів, які 6іль:.тість селянських сnрав полг..год:){ували у влас

нім колі. Доміз:іл:rьні суди . s<?-вжди : тр~1ма.лис.s_r звич-а~вогс nрава,а 

niзнi;:rz~· Литазського !Jтатут,r. Sасо .1и доказу були ті самі,що й у 

.n~-р;'!:савних судах •. Для: усуненнл неn,орозу.м~ннн додамо ,що не треба 

змішувати ста·?оrо nр~:еє.тt:ого суду з І-ої доби і nочатl\у П-ої 'до-. . . 
би над рабами з домі:r.rія:льню,1 судом П доби" l1іж ними є заса,цнича 

ріж~иця:, я:r: засаД"'.сtіча рі жs:ицл в між рабом і селянином. І то чим 

білт,mе під r~інець П-ої доби ц .. сr ріжЕwця: стирається:, тим домініяль
rtИ~ суд стає більще подібний до давнього nриватного. Ріжниці між 

ОДНИМ :і;,. друrим ПОЛ.FІГаЄ В ТО1.~У, Що ДОМ:і.ЯіЛЛЬRИЙ суд С ТОЇ Т"Ь nід 

контролею держави і навіть державний оуд часом входить в його 

о6ов 11 я:зки, з приватнім цього не бував ніr-:оли •· В приватнім суді 

nравом для: nг.на бJ-лг. тільІG1 його воля:; домініяль:а:и:й суд мусив 

р~~уватися з sобов 1'язуючим ме.теріяльни~ і формальним празом.Перед 

домінія:лDчиfі суд моглр стати · т~етя: особа і навіть могла аnелювати 

від ньоrо, nе:::> ед: приватним - цього не було. д.омін?-яльн..~~ суд за

вжди був подібний до cy;rr;;r ::rана над закуnом, але ті.;;:ьки подібний. 

Пр~~затні суди ісч;,тrоть і в ц::і_JІ добі дотиs доки існує 

в нашім nраві інститут невільництва, цебто до Ш-го Литовського 

Gт8.ТJ-.. TJ-·; після: цього він зливається: з до~v'іні.я:льним судо:м .я::к R.."'JI

ca рабів злйвається з кріnаками· - селя:на;.ди. 

в ) ГРО l:~АДО Ь:КІ (О J•J\~OYIIP АВНІ ) О У Д И .. 
-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Яв: у І-й, так і Б П-й добі Ее відомо, чи не nолагод.-т.ува

ли найбільие сІІрав селянства і мітанства громадські або самоуn-
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равні суди, не звертаючи не раз уваги н~ те,щ~ полагодження одні

єї чи другої сторони переЕr·щува.'Іс їх . Коl'.r.nетенцію. Ідіста,я:кі збе

Dеr.:ти маr'.r;ебурзьRе право, діста:rи також 9во2 лавничі ~у~,побу

довані на чужих н:імецьких зраакю:; npo них вже була мова на ін
~nін .,лісці. Зв те громади !',~али~ міст та сіл ~ .. шли свої гро:ла.r;сьRі 

суди. В той час, К{)ЛИ ~т ~.<5.сте~кг:х. , особ::::иво на західчьо-українсь

:юrх землях, грома~с~кі с~тди nід .вnлИJ?О}І! щv:і!:!ування в т,ержг.вні 
< • • 

ацніністрації не з:-югл:и: самостійно розБ!1:вати своєj: ~іяльности, 

сі.п:ьсьІсі грома;;ські суди - кол~;rлrні вер:вні суди пі.ї назuоrо к о n-

и І! х с у .!; і в , - nережили П .r;обу завдяkи тому, що державне 

.законодавство взяло їх nід · свою оnіку, цілком протилежно то;Іfl.-;ут, 

що було в ГЕ'...і"ІІ-rчині, ,r;e :завдяки воро~ій поставі ;:;ержави ho цього 

П"9&С тарого іІ~с ТІ!ТУ~У - .. він щ~е в П-й :~об і занепай. 

це nyac~api вервБі суАи. Це суд mирmої 

сільської грома,r:,и, яка сходить.~л на ,; тало означене місце, що зва

лося "каnищем", ni~ rгрсво~ом свого громадського ~rря,:.,у та nоваж

Rіmих людей-" добрії люде". · :Копища в нашій добі зустрічаємо 

мало не по всіх українських зеч:ІZ.r::х ~ передовс.ім по захі~ніх зем

ляХ.· Назва - "ко~ні судп'1' похо~ить від того, що люди схо.r.илиоя 

"колою", тобто гурто"1 ( ві чем) ,"";ля: nолаrо~":<:уваз:І-rя: тих сnрав. Як 

сам інс':'и:тут ;~уже стсрий, так не менше стари~..ш: є й межі округ 

кощпrх cJn:;iв. П:9.О :J;e :м·оже свідчити та обс тав:и:на ,що на кордоні ве

ликого князі~ства і Коронz ~еякі волості сходилися на сnільну ко

nу, не зважа.:очи . на те 1 що :зже· ві~ двох сотен:& літ 11.г.іж ними було 

лрок.тrадено державні кордони. За nоняттям статутів, коnні cy;rr;и -
/ 

це в nершу че-ргу су;:,и на JІ.F.ісці, ,l!;альше - в nрЕ:сут:нос ті . бі~ьшої 

кількости людей. :п-й Стат;;гт навіть виразно натякає ,що ці суди в 

з~авна на Русі, тоУ.у навіть .е:кщо - їх :~осі ;:;енебу~ь немає - треба 

завести. Статути зга,::;-;уrють nередовсім :про КОІ·trпетенцію копних су

.r;ів . r.,ля справ земельних :меж, пільних . і лісових mкід, а '? карних 
сnравах вони N:ають ;, вести сок", 11rонити слід.", або, лк тепер 

11 11 •• • 6 
!{азалося:, вести опит , хоч lX кс::-.шетенц~я ула значно m;-::pma. 

3 кагні:й комnетенції коnних судів за.с ~уговує пе:ре;:;овсім 

уваги зі; ~оме щ:,:е нам з 11 РусьК:ОЇ Прав~!'!" гонення слі.r;у. І тепер 

ширша гро1-:ада повинна знайти злочинця; з цією нетою ск.шrкується 

коnу, яка. ft.-::;e за слі:~ом. Rоли елі~ вкБ.зуе ,що злочинець є в гро-



- !69 -

маді, · скл;Ікається: коnу другий і третій раз. На третій т.зв."nри

сл .. жні:й: коnі" всі повnнні прпаягати, що ні чо-го не зне.ють про вбив

ство. Хто на цю коnу не з"явився - наклІ~кає на себе підозрін:::r.я:. 

По Пу~!ся.жній коnі волость с:;:,:ї.:rьt:и1--:я котr;:тами· штатить головщину. 

~опа - це _суд r.:і:ЕІ:становий, .згіz;Ео з ідеєю права І-ої доби, тому 

в ній беруть ;тчас ть дооко.r.~..иччі шл.JDСт:и:ч:і, а · ;у-ряд час ом ::-рисила є 

свого " . вюхан. Але якщо законодаЕство вел. :ю-ія:зівства с~авилося: 

доАцього інституту Т:lJИХЕ.;:ьЕо, то nіс.-::я: .Люб.'І!и:І=~о::.кої ;у-нії nольський 

УР .. яд став:иься: до .нього вороже, о~облизо в час перших ·коза:LJ;ьких 

бJrн·rів. Пани в "коnі 11 вба~_ають початок хлопських бунтів, то~у ви

_ступають проти СF~'Іикування кіп, коnи розганлють і т.д1t' . Тг..,не зва

('~аючи на це, :г:.олні сJrди доЖили аж до :козацької держг: ви. ( щ~ої до
би), а про існування їх маємо відочості Н8.віть з ХУШ стор. Крім 

згаданих уже світських судів існували ще ·: 

г ) Ц е р к о в н і с у д и •. 

іlими займатися не будеr.ю 1 б о вони не входнт:ь в обояг 

наFІого nредметJт• Одно можна ствердити, .що завдяRи не раз неприхи

льній nоставі у:9яду їх компетенція, як з огляду на особи, так і 

на сnрави, сильно обмежена. Церковні с;удz судять лиШе це-рковних 

людей і бє.зпосере.r:Еьо зв" язаних з цер:квоr'), зате ціJrий ряд колио:ь 

церковних людей вдйшов з-nід Ух юриа~Акції • 

. їJ:іі:ІДО ІІРО CILPABY Т. ЗВ .J.'.ИТ·JВІ.і ЬКО-::?УС ЬКОГО ФЕВдАЛІЗ]ЛУ. 

~-----~-------------~~--~----------------------~~----

Під кінець огляду держав:rог·о права вел. князі вс тва звер

немо увагу на одно ~а;укоЕе п~rтб.ння, я::kим за:Има.ц:исл до ць.ого часу 

мг.::!:~ке всі дос.лід:пп~и литовсько-руського права, а саме · на сnраву 

т;зв. ї'литовсько-русь:к.)ГО февдалізму". Устрій вел.кназівст:за nри 

суто Іvd..ч:ітарних nриюtетах поклиF.ав до )!'J-Іттл деякі інститути пуб-. . -

лічиого права, под~бні до інститутів февдальзого права на заході. 

Згадаємо тільки п~о наділюва=r:ня 6o.srp земельиюш доб'?ами з обо:в"яз

ком військової служби т.зв. "nомістя". Що та.кий бсярин sнову м:у

сив подбати, щоf5 ~~1ати nевну кі.лькість болрсьr:их слуг, лкі разом з 

. ним, як :І:tого r::очот, в:.rкоя;_у .. вали війс:sкову с;;;ужбу. Дa.r.:::.,J!e, --:- нк у 

великокняжих добрю[, так і в ~сб·;ах князів та хоруго:втп:.:х nанів 
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зустрічаємо т. sв. 11 бояр nод господарем", тобто бояр, зале~r·ШХ 

своїми маєтка~ від хоруГозних панів; бо лише nід їх хоругвою 

вонr-r :нагли виконувати ві~с:ьк6ву слу..жбу.-,..·Що більше - хоруговні па.

ни поде.ку.ц-..r навіть виконують над 11 болра...~.ш под госnодарем" суді'В

ни:ц1'во, хоч .. чи було це загальною нор1.юю у вел. кня:зівс тві ·- не в 

певrtим. З ХУІ стор. в ПідлЕ~ьких доб~ах ?а~ивилів на ГрJ~ьондзу 

зустрічаємо сnравді февдал:ьні відносини w.іж цю.л:и маrна.тами ~ :їх 

боярами; ? адивили навіть не nідлеглИх собі бояр з~rmу:ють до жомен
дації і т.д. Як 3 одного боКу згадані вище інститути заге.л:ьно 

поширені й nодібнj_ до февДал:ьhтях, так з другого боку локальні 
' 

ленні відносини nідллс:ь:кої шляхти в кrпсчах Радп:зилів до своїх 

з.верхникі.в, а ~е більше · на::.Р.:ва:rз:н.f:! !<анцелярщJ;-rків 3 цього часу ло

міс тій І! феудаtt' ЇХ ВЛаСНИКіВ ІіВасаЛВ.МИ"' - Те ВСе ДаЛО П.Ї.ДСТаБу 

багатьом дослідникам .тrитовс!.:ко-руськоrо права тве:рд;:rти,.що февда.-

лізм ;;- вел.:князі:астві це річ, яка Ire nідлягає су:,ші:sові (Люб-ав-

ський). Деякі дослідники істог:..ї ~юсковс:оІ-сого права ( Павлов -

Сильвг.нсьюrй) ідуть ще дальrrrе і допуска.:t:rт:ьс.я февдалі:н~у на:в1.ть у 

КИївській кнzжііt держа ві. Зате 11tiY.< іс'!'О~)т-:;::r~ами !Іра. ва. є не}~а:тrо і про-• . 

тпвн:иків тау..их nогля~ів; на першім Idgцi відо~,!І"!:Й нам досліщ~иж 

іс то:>іj: на;аого nр2.ва 13ладим:ирс:ький-Fудан:ов - ріиуче заnеречує існу

вання: февдалізм~/". ~ вел.кня:зівстві та твердит:ь,~о поза зверхньою 

nо,r;ібністю інGтитутів публічного литовсько-руського права до фев

да.іІЬJlОГО на заході нічого більше у нас немає,що порядІ<и,які тут 

вzтвори.л:исs:r, - це nоряд~и міGцевого nоходження. 

Сут-ь ща.хідньсго февдалізму поляга..тrа в тому, що -в фев

дальr·!іft суопіл:ьності іdнує маєт:::-сова, отже, nриватно-правна залеж

ність одgієї лю~ини ві~ другої, васала - від сзого сеніора за 

обов11 я:зо-к військової служби і ві:;;>нос ти ·. в · той сnосіб в ~гсій сус

nільності ленно заzеж3і оцна від ~руго~ частини тво~лть немов 

У,рабину, бо на cal<:if},- горі в найви ~'..'(иі!: Ленни:к ' - ·а:у·зерен .. Н'".rrм був 

звичайно король, отже, і сузерен держави, зверхник всіх у nуб.ліч

но-nрав:нім розумінні. 3 часо1л на великих леннаків nGреносить він 

і воі свої публічні Ф:'{І-~:tщії иа.r; територіє~о їх лен, чи::н робить з 
.. 

них уже терито~ілльн:И-х nані2. В тоУ.· с r:oci б фез.r:;г . .r.:і зм ста є И осно-

вою устрою ~ержь.ви -п - суспільнос_ тІ-r. На:й;зажливіmою nр:r-rкметою залеж

ности васала від свого ce:.;::J .. opa, я:к і те:р:и:торілльнога. пана від 
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суве~ен:а - ~ороля е теt що їх лени були завж~и J.І<овні, запежні 

ві.r; :3ИІ<онання ленних ооов"з:zкіБ і ні:коw"ІИ не були власністю лен1іи

р;а; ~ого власпістю"були л:-1зе т.зБ. "алл:ьодія" - ~аво;т;і нечисленні 

,:t:об::ю. в ::об і ::,>о:зкві ту ()еЕда.ttіз:му. 

Ко.11и й,r;е мова np-J ,~.ержавяий фев;;а.лізм,то спроби завести 

f-oro 3,. вел. кня: зі :sc тв і бj.r.ч~-r, але не :а~:;нп~ал!!С.FІ. О ail.re в добі :Вито~та 

князь Ан;~рік :Іоло~ь:ки:й і НF.Ізіть ~нязь ВЕтовт nроголосrпз себе з 

свої~.: кннзі:з~твшt леНFШі:О:М Qрде:::·!Х• Ts. ;-ri D,J~нa, ні друга 1<:0!--"ен~а

ці.~ Не :ВТр1~Ма .. і1ИСЯ, а внутріИ!іЇЙ р0З:8ИТО'Х Б JC ТрОЇ В$.1ІИКОГО Ь."НЯ:ЗіВ-

~ тва пок:-~з~rє тен.r.енцію не до розвитк-у- тsри~о·::.ія:льн;І}: панів, а 1-{ав

nа:ю! - до їх з-несення:. Саме їх існування :t-J!'aє сво;о ·nідставу в уділь

ніІ'.і ус трою колишньої І-:~і:Ї вс ької .:;е:,Jжави, а не в елементах nриватно

правної ленної зале.?~~.rос ти. 

sате nриватно-прав:-rа, !,rе.є т:ко:аа за.!!ежніоть бояр, чи то :ві~ 

:se.u:. князя:, чи від хоруговних nанів ло місною cz:c ~t.:ншю є лиmе nоді 'б

на .:;о фе ь,~алі з~~, а..'І!е с е.м:tм і!)е з~алі змоt.о: ВО'.~а не є. Найважли:ві::rим 

доказом цього є та обставина, що · nомістя:, н.е мають сили ,t;овmий ч~с 

за тримати с ві~ :п.rоз:-rю'І хс::.ра:ктер. По міс тя:, надані :кому~ь, хоч би 

:r:тоsна на я:F.11х умовах, вже в ~р:тгім чп третім nоколінні перехо.:::и

ли: в nовну в.Іrа.сніс ть обдарованоrс. Як ві,r;омо, вживання і праця 

на sе:млі роб;-Іла у нас з часом повним власником ~ех."лі . на:аіть селя

ниrrа; те саие отосується і ,:t:;o помісних діб'9. Причи:tаr цього треба 

шу:rсати в rлибо:ко вкоріненій і.r;еї nриватної влаоности в українсь

кім nраві. 

Річ лриро,:.;на, що :к~нцsл.гrрська термінологія: " феод", 

"фе:вда.1Іm", 11 • васали ", . "ГО}іfагі~.дії" , ;: барон:п 1 ' - не може бути ні 

в ;п::ому разі ~оказюш r;!Jев~;г..льного лау.,у. Rанце.тrя:рі З:ний уря;r.;овец~ 1 

в:1хований на сере.:..;н:ьовічній ;rе.ти:Еі захі.z~ньої' :католнцьЕої Е:вроn~, 

nереносив тут чужі захі,J..;ні нє.з:sи .::;:1я: понять, які :~е за:sж;:;и їм 

:аі.1~псві~а.;1и, так са1"ю, .я::к руські лі тошrси ( хоч би Е .JІітсnисах 

вел. князів литс.всьУ.их ) ;rер,міни місцевого nрава не раз вушв.~ють 

h.тrя: визначеf!ня: ч~тжrrх nравз:пх nонять. 

На нашу ,:,yNJ.кy, у вел. rщя:зі вс тв і з tt явлs:ют:ься: намагання 

{ головним чином з Ор~ену ) пе?еса~ити тут інститути лезгаго ~pa-
d • r з~ . .: 

ва, на :аагал, от,на:к, оез ~'СПl.Ху. ;jате .. ,ля MJ..r.:_'J.'apнoгo характеру 
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вел. князі ва тва шпворюют:ьс.r.: тут npaвRi інс 'L'ИТути 1·tісцевого nоход

жен.в:z, nодібні де західr-іьо-европе:1сь:кого фев,цалізrr.J, - - бо й '!ут, 

і там військові nот:~еби їх !:1ИR.і"'ІИRалР.:, ·.f,:;::;, як вИще ,z:;:):казано, вони 

значно віщ::одzли від .~'ISE:e:orv лрав·а з.:. :здлюt r;:eпspeмOZ<HOl·ЛY вnл:квозі 

:і.дз~ ;у:r.:раїз:сьRого nривс.тног~ nрава. Зате ·:~е>здал:ьні nорядRИ в 

nід-:І!ясь:ких ключах Ра,t)-rвчлів тр є ба. rr:_:;::::rz:-з а'!'и чис то-лока..т-,ним ві,ц-

носин-аt'!. 
хх 

Пр:;r ~ьс~ч, - третьону в~:ІЗ, вида;с:ні "Огляду іс то~9ії 

;українського rtpaвa 11 про·:'ЕJ.д-ра і:1І.l1:убатого !}едакція (деRа!щт фс..

к;,тльтеrrу nрава і сусnіл~но-'е:z,:ог:Qмічт.-Е-!Z. ю: .. ук ·У!ч).:Віль:ноrо Універ

ситету) дозво.'!!."У!ла собі зрсбzт.и деякі ВИП'?авле-;{з:Л, які, о.цна:к,об

і•fе~:rrлп:ся тіл:ьr~и ;п~nр?..в?:аии ~ т:r.Jiic тичного :::а.-ра:к·1'ер:;•. 

ОднОЧ[...~НО, з причтш: тех:-:ічпого поряД!{.;у-, - довелося _ від

мов~rтися від друку :на.веl}І'Н-:их е .. вт~роr-.r, лст~,~нських цитат та від латин

ськах назв дея::шх nравЕ:и:У- i"'rc T'l-!T~/'l'iв. r·~а;очи на увазі, що дане в:я

данн.я: в першу чер::"у .nрнзrrє"чене длz. практичної мети - ви?..ладання 

на факул:::,т9 ті nрава і с;ус11ільг:О-'?.КОЕО)!і ч:гn:: на~r:-< УВУ ,редакція: га

дає, що це В':~Г3'ще:-:;:н:я: латинсь:кщ: ц~тат не мсже ~лати особливо не-

ге.тивного zначення:. 

Про-те, це тре'Sа nан'; .'rтати n;;>ti сл:..ду:{)ЧЯХ виданнях ц:qого 

KJ:pcy, які, можл·:rво, r;:ост9.Бsт:ь своє:r-::> !~:етою видати його ·в повній 

фС}н.d. оригі на.ч:у. 

:Редакція: щирQ дЯІ{уЄ rr;aнoв ·.:r~:н.ry авторові :за ласкавий 

дозвіл nереви::~~ати :!ого ку-ро для: nотр-еб сл;rLачів Україqоь:r.ого 

Чіл:ь!Іого Університет:r. 
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