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КОRСПЕК1' JІЕКЦІЙ ПО 
... 

ЦЕРКОВВОМУ ПРАВУ 

• 
В о т у n и і в а r и. 

Віра і церква. !юдокіот~ мае одв1 nрирsждевну рис при во!L 

умовах овоrо ж~rтя,а саме - хоиечвr .потребJ арозу.Jіти та rста ови~и 

сво! відиqсини до всьоrо своrо от. оЧевня. ся аа:rа.JІ:ьиа nрик14е1а людоьr-оі 

нажури o.JJae осповою для т_оrр поіхічиоrо явища,що називаеться вірою аоо · 

peлiriem. 

З поrляду оубект-иввоrо віра еоть певна форма людо:ьІ<их від:в:ооин до 

oYJЦoro; з оубехтивних поrлядів иа ті ві.д:вооиии утворюеться певпий мо

раJІьний :настрій, ях основа :морального поводження л:юдйни. А.пе в _релігіі, 

крім- субективиоі 'СТОрGви'·,- т-их поглядів і ваотроів, які утворюе собі 

сама людина,~ еоть іще оторова обективна: ее - позитивна наука віри~до 

1 rм~ти віри. ч~еии тоrо чи ившоrо реАіrійноrо отоваришення виз ають с 

иоаитивву иауху за істиви, що одкр~то ім самим Боrо • 

До поаитив;.щх ре.піrій належить і хриот-r~ янотво: ее-вау-ха ,подана . 

людям Caв:Gt4 Bo~1J: та nроnовідана 1~.о ... r.., алос-тоJ1ами. Біблія~, як ооиов 

християиоьх.оі вауки,св дчить·, щ віра,я··у- Бог одх иrі nерпmм ЯІ, 

часом занепаJІа - sx в теоретичних своіх ооиовах /в1!твориJtпоя rрубі,ма

теріяв~~! ФОРМІ рел!rійвоі думхи/, так·і особпиво-в ооиовах мораль

вих /замість почуття звязку і любови між хюд»Jm sаnавrвала еrоіотичиа 

мор&жь/. CD крі 1. ре іrійиоі д~у~и і моралі розвязана а лоавою христи

янства. Християвотво nроовітлво теоретичні поняття режіrійві та rоувае 

веиорхажьвіоть ~юдських відкосив. Відиосиии людей до Боrа в християн-.. 
отві одухотвореио, взаеиві віднооиви люде~ між аобою пер,йвято прін . 
ціпом альтруїзму. Християвотво nеретворюе духову природу жюдиии: напра 

влs:в іі воп зrідно в вищими іДеалаки,з воJІею ВоаоІJ,щоб відиосиви мі 

mд:ьми прийв.и.пи ідеальвий .харав:тер"щоб JІЮдотво деС>ояr.nо aи~toro добра, 

щоб кас~аяо царство.Боже ва ем~і. 
--~-----------------

Ооиовате.п'D християнотва назвав те аратво Боже ва seJ-t.Іi царством 



- ·2 ~ 

~~-Q~-~~J?~ .. LQ~!!~L_Q~rg /йо.~ав.І8,36/, царством внутр! иас /11ук.І7J2І/. 

Але оамою сею внутрішиьою сторовоюJввутріmни~ вастроями дуmі,ие може 

об1r1ежуваrись і виче]Іпуватись християнство"як сиот@tМа ц1nого життя., що 

tw~усить nереймати оо6ою та обіймати уоі ои.пи дrші, B(Ji ото,рони життя .пю 

дини - . і . сторону внутрішню і зовнішию. Один з апос'tозr.ів ХрпстовІ1Х яс 

по ое зазначив"с.казавши, що ~!~~-~~~-~і~-~~12!12~,-себ то,сам:і внутрішні 

імпульси душі без д1яльноrо іх вnявлевня не ::1ають :мор ;:ьноі цінности. 

Релігія взага~і не есть тілнко поч~ття, моральвий вастрій~доктрина;во

на разом з тик есть і сама діялииість,в якій ва вві·,волею JІюдиии,вияв

J!ЯІ>ться внутрішні основи ре.піг:J.йноrо овітогJІяду. Для людини реліr3Uний 

іі світогляд отав основою дія.пьвооти і виявляетьс..а в особиотім та гро

мадськім іі життю. Таки~ чином, релігія конечне виявляеться на вні, в 

життю чоловіка - в його думках,словах,вчинках,у відносинах до Bora та 

І 
до ииmих людей. Зіюде-, що визнають одну~ ту оа:му реJІігію,дJІя задсволен 

ня своіх ре~ітійиих nотреб ед_аютьоя в своерідні стоваришення - в ре

ліrійві чи віроіоповідні громади. Кожна таха релігійна rромада авичаІ

ио яае ьвій устрій,своі установи, своі норми для внутрішн~х відносин 

своіх членів між собою та для зовнішних відносив данноі реАіrійноі rpo 

мади до :инmих rром:ад. 

Зrідно .з цею заг;.льною д.ля реліrійя:их ГІD мад вормою і християв:с-;sо 

те ж творить nевве .пюдс:ьхе стовариmення,певний союз JІюдей,що іх обеднуе 

одна християнська віра в іі творетичвих ооновах - догиатах та в. n:рактич 

них постулятах моральвоі наухи. Се християнське отоваришення людей, сей 

rро:м:адсьхий орrавиз:и християноьхоі віри називаетюся церквою~ 

Церква в сфері права. Християясьха церхва,як стоваришення ~юдей 
-----~------~--~~-~-

дпя nевво1 цілі,тим самим стае сахтом життя ооціяльиоrо і входить в 

оферу nрава. 

Як і кожва rромада,церква творить rромадоьку установу з певвим рос 

кладом прав та обовязків своіх члені~,з nе~ними іх взаемовідвооинами 
між собою та вlдвооина1~и іх до цер~овноі організаці і ,до і і · орr·анів, а 
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yoЗ'aJieBJtм пор.ядхок,. що аабеапечJвав би иор~аJІ.ьвий хід церх011иоrо ЖІL1' ·· 

тя та оояrнеивя поотав~епих цілей. Ріввочасн, ж церхва , ях rромад -

сьха уставова, в nроцесі своrо життя та своеі діяльности стае в певні 

відиосиви 1 до окремих оооб·.,що до иеі пе ва.лежать, і до ииших, що oro·· 

ять вови! од в:еі, rромад ре.пігійн.их чи поJІітичних. Крім тоrо, церква 

:муоит:ь f'Війти в певні от ооунки і з правmте.льствевиою ВJІадою,що мае обо 

вязком регулювати зовиішне життя та зовнішні відвоои~и воіх rроиадсь 

хих орr.аиіаацій,яхі іствують в державі. Всі сі оторони жит·rя Цf1р~вЕІ ·.ra 

іі nравовідносини ви:м:агають сталого mрЕдичноrо нормування. Одні з тих 

правовідносив належать до ввутрішньоrо жиtтя церкви і нормуються . а 

цержвою - внутріmвим правом самої церхавної організаціі Се - т.з.вн:t

~іщне ц~ркавне nрав!' fj14 ~~'w.n& И:Іаn4АМ1 І, А в тих виnадках ,к.о 
жи церхва вступае у взаемозіднооини з ипши.и, неналежними до чеі,о о

иа.:ми - окрешіми ооо6аJ4И -,ріжииJ4И союзами, нарешті органаю~ державної » а 

ди, вормування правовідвосин в тахих виnадках вже виходить по-за меж 

~иутрішиьоі хомпетевціі самоі церкви, вимагае авторитет oro nорозуміння 

з тими оторовним~ чии:нихам:и правних взаемовід:восик ее· - сфера овніш

и:ьоzоо церІ(овноrо права І jlu e«<tJi«JfЙ'.!Jill., ,~/,що подіJІяеться на 

державко-церховие право / J/-aa;f.JJC~;~ та :міжковфесіоІіаJІьне n:раво 
• 

1./.~sl~ /. 
Всі ці оторови права окладають вауRу церковиоrо nрава,- науку 

npo ті юридичиі иорми-,що реrуJІюют:ь виутрішню церховиу орrапізацію та зо~· 

нішиі церховиі відиооини. 

Дерх·іа в процесі іоторичво.-иаціона.л:ьпоrо життя. В дохриотиявеь-
------------------------------------------------

~ху добу реж~вий ооюз sви~айно nрипадав иа союз паціоиальиий і о 1-
тичиий. Ті самі ос·о6и буJІи чJІеuами і ре.піrійноі і разом з тим націQналь

иоі чи nоліжичвоі rроиади. Сама релігія звичайно вважалася в.паовою на

.~ежиіотю хожпоrо ахремаrо варода qи окреиоі дер~ави /оокіжьхи в той час 

ясно вистуnа.пи ідеі наці і та дерІ~ави/ Скільки f~o. вацій, "яsихів отіJІ1) 

ки й ре.хіrій, 1 хожна з иих виявJІя.ла свій оооб.пивпй світоrляд,в.пастивltй 
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иац1овахьи1І . псіхо or11 h даи oro иа 

важ:в:ий е~емевт в ;nа.овиоку та оо 

вих теq«ратіях . Сходу вожа вац1о аль 

ж т ю 1)0 ів. 

ао !в права•а 

'"'Пере~ 

первіст 

воі rро:ма~ .. 

ським життям варода" проріка а ·Jотами z.ерців закови" вирішала пи-rаи

вя права. Таким чином моменти реліrійиий та ваціовал~вий в життю . ... 

вародів вsаемио _ покривали одии одвоrо. 

В даJІ»ШО:М:J процесі хультуриоrо і поJІітичвоrо розв ~1 тІСу европей- .. 

оьІСих народів ко:м:ев:ти реJІіrійний та дер)kавно-ваціоваJІьиий повоJІі 

відріжпП>тьои та одді.пяютьоя. Яскраво ее бзчи~о в .Риис~х"ій дер~аві"· 

що зорrавізувахаоя ва самих nраввих основах 1 реліr1йиі оnрави ви

рааво відділи~а од оправ державних. Християвотво застав вже таку 

державну оиотему, в якій боr перестав бутп иаціоиал~иим боrом. В 

християнстві члеви церкви визвають оебе ве лише елівами,юдеями,чи 
• І 

~ленами яхоі инmо1 націі~ але й братами по вірі, д1тьии одвоrо спіль-

иоrо 01~я: иебеоиоrо. Ріжвість иомевтів peJI1riйв:or.o та иаціоиа.пь:воrо 

доводить в християнстві до тахоrо, наnр., іс.ториqно відомоrо ховфліх-

ТJ ~ що оов:~вопо.пожиика християнства, еврея а nоходжеивJі, о во! ко .. ~Іпа.

тріоти ие тільхи не визиа~и, але й nохарали raвeбRQIO омертию - аа 

руйвацію иаціова.льиоrо боrоотхровеввоrо аав:о:в:а. В хр:мІстияв:отві иа.ціо-

ва~ьвий хомеит в~ратив свою вихлючиу ои~у. •отоо ааоиовав церкву, 

що п.о овоій ідеі повиива бути едивою~ воелевоькою,~віт_овою. 

Ся ріавиця реліrійиоrо та ваціоиальвоrо в х~о~ияuстві зви-

1Jайво дае підстави rоворитИ, що християвотао, кa:Du ..u.аи себе принц1пt

~льв1 аавдаиия аdоолютиоrо аиачіввя, ие ri~DKИ rві~хет~оя од фори 

ааціовuьиооrи., aJie й иerre·, одхидае ті форо. АбооптииІ та ~'!івер

оал~ниА характер хрио!ияиоьхоі віри ваче ~ ие дае .•lоця и~іоиа~DИО

ху в хриотиянотві·,; 6о в:аціолаJІ})аа Форма каче б то~ евруе таке авачів

ия Х'РІІСіfИіІИОТВа. 
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• хриатиsистві 1 аохрема -

х ово 1 боrо т 

1 1 форми в 

ио а Во 1 

иаоі иауки. 

А е що rтворек1 re жюдсьхоrо 

ріжвих о~ад ях іоторичйоrо 

дР ~ ьоs,роавиваетьоя, підупадае. Абоолютві та уві-

ве~оа• о т:ь·, !пи хрис'!' яв т ; то вови пор шаJІи ва-

ці~ва~ьиr.вихлючиість ооков о оейgвоrо акону 1 в они прив ли до ~рі

вавоrо коиФ іхту між Оововат лем хриотиявсfва та ковсе ватора~и Моіое

йовоrо · закову. Але нац!о ашьва орма віри в христиЯнстві віколи ве 

одкидалася:, хіба иш в oxpeJ.rиx виnадках вуаьхоі аарозу {іJІооти /в аnр., 

ко.пи в оередЕ:і віхи доро ~іва.л оя~ що службу Ножу можна правити 

лише тими мовами·; яхимм ароб.пепо иапис па хресті IicyooвoJ4f, або ко

.ии російський Си од аабороиsв святе пиоьмо та nроnовід:ь рідвою мовою 

р~аіво:ькоrо карsда/. В евавrеліі е дооить жіричних промов Христа . 

де виявляетьоя rжибока ~юбов йоr~ до своrо народу 1 краю. •Ерусалиме, 

ЕруааJІиме - :казав Вів.- Ти'"~ що вбиваеш пророків і nобиваеш камінням 

пос.паиих до тебе. ОzсіJІьхи раз хотів я зібрати дітей тво1х" як nтах 
. -

І1t 

sбірае пташат своіх під хри~а~ і ви ве схотіли. Або дооить nриrада-

ти вац~оиажіс~ичвуJ иа сучасний nоrляд~ відnовідь Христа хаиавеянці, 

що прооила оці~ити іі дочхr: 'дай перше пsістись дітям; ке по прав-

ді було 6 взяти хж16 у дітей і хииути поам. 11 ~оо~о~и~ що 

Хрестаааповіт учити ~вся яаи:ки"~ додержував нац1о~а.иьи 1 форми про

~овіди апостол Паве~ яоио висловив иавіть овій nрівціпіал~иий по~ 

rжяд що до п~опоа1ди зроаух1лою рідвою мо ~. х/ _Отае хриотиявоька 
иаJІ<а в ооиовних іі джереJІах ве пори·вае 1 аціоиа.Іьніотью-, а додер

zуе іі ях відповідпу форму для своrо аміоту й дхя своrо ширеиия. 

-------------~-----------х/ "ItoJIИ подаот~езроаrхіле с.пово~ тd як ароа~1еться rоворене1 
Бо иа вітерrоворитикеN. Ваrато ка світі ріжних мов 1 хожв:а з 
вих 1.1г.е овІй rо.пос. КоJІи я; ие зроаум:ію значіння с.иів,то я буду 
чуаивдеJ-t для тоrо ,хто rоворить,1 і t і;у тах oSJ~o ~де д.ия кеве 
чужинцем tПосл. до хориит.,ХІJ • 
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Іотор~s хрио~ияио~хоl церкви еотп поо~ідовие пр~паоуваиви хри

охияиства., в йоrо зверхиіх~ 2ИДИt4ИХ формах, до умов 1 потреб життя 

ХрИОТ .ТіІЯИИ8ОВ81ІD1 JІЮДИООТИ • 11 б_7В АJІЯ JOiX вое ·,щоб ВСЯІСИМ: tzltBOJl УСЯ• 

koro оnасти" ·,- казав апостол. фахт каціова.піао.ціі :geJI!riй:вoro жит-

ТЯ ~рИОТИЯВОDХИХ вародіВ 

рію хриетияисьхоі цер~ви. 

виразною рисою nроходить через усю іото 

В міру тоrо, ях ва щаблях історіі рі~ні 

кароди доходили до в:аціоиа.п:ьиоі оа:м:оовідомооти та саховианачаJІиоя 

ваціов:а.л~ио, в..адіоваJІіа7ва.паоя й церква-., як одна, з форм ие лише ду

ховоr·о, а.пе й ооц~я.пьиоrо життя даиноrо иарода. Яхі 6 серьозиі ие 

ставиJІися тому перешходи а боІС~ ріжвих аверхиіх чинників" nроцео иа

ціоиа.пьиоrо самовизІВ чення церкви в решт і пе:ремаrае усі перещr<о.ци 

• виявлиеться не лише сашrм мехаиичним поділом церковиоrо орrа-

іа:му иа СІ<JІадові націоиа.пьиі частини .~ але й змінами в самій ,релі -

rійиій ідеолоrіі~ що одбивала ва собі націовальну псіхіху возоrо 

церховпоrо орrаи!зку. З оьоrо поrляду хриотияисьха реліrія іде тим 

самим історич:ни}l DІJІЯХом" як і инші · міжна.Родні peJrfrii. ~ІС та хоиоу

ціаиотво буддизм ксріRяться в паціовал:ьвій ·ncixoJiorii відповідних 
' 

народів Сходу та виявляють еманацію іх иаціоважьвоrо духа, ~к му -

су.п:ьмаиотво cnoJI1-Ieиo 8 rеніем ;;;уха · арабоького, так звичайно додер

жуе тісноrо звязку з народними масами та іх культ1рою і християпсь· 

ка церхв~ ·~- і сей" едивий іа ооціяльвих орrаиизмів "ве од озіта сьо

го" - nокликаний обеднати всі на_роди в почуттях воесвітвьоrо Сірате-р

ства., в ідеалах едииоі віри і тим самим, здавалося б~ одірваний від 
І 

нац1охаJІьиоrо субстрата. І тут аохраво дае себе аиати·той в:еперемож:-

пий заков, після якоrо людина, колективна так аамо, як і івдівіду

альна, ве м:оже вирости по-за своею батьківщиною, nо-за овоім р~дом 

і п.пемепем та адолае ~осягти вайк ащоrо розвитхJ ~иmе в тій атмо

сфері, яку утворюа каціональва хуль~ура. 

І дійово, ко.пи; зверн1тися до фактів істор· і, то бач~пІо_, що вже 

в r:e~m· с 
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s не! иаціоиал:ьві орrавіами иа Сході - в Перс11, · 01рі1, Арм:еп11,Еrип-

ті_, АбJ:оіиіі. Форзrел:ьною притmвою тоrо поді.пуо ріжви-

ці теоретичні - доrм:атичві амаrания на Х~1іС"'ологичІІ1 теJ!Иj ал ,е дій-: 

спою.,реаJІ:ьною причиною тоrо оддіJІеиия був фахтичпий націовальний nо

діл вародів- що вхо~или в первістку християнсьхr церхвr /перои,вір

меви~ араб~, хопти, аб!сівці /; вови утворили окремі иаціовальк! 

церкв~, бо ве J.Іоrп припасувати овоrо реJІіrійио-ваціов:ал:ьиоrо' ові'ї'о

rлядJ ~а овое1 ваціоиальв9і вд&чи иі одив до одвоrо, ві всі разом де 

яхq1 аuільио1 д.1я всіх, един:оі хо~хретв:оі церховпоі .J>орми. В тім са-

!м напрямі 1 ва тій таки иаціовальsій оонові аханоипувалиоя й ииші 

церковио-вац1оиальиі орrаииз~и від едииоr~ тіл~ християвськоі церк

ви. Найбільш. авачвим а сьоrо поrляду фактом було роздвоения християн-
. ~ 

оьхо1 церкви І в ІХ· - ХІ оtохіттях/ иа дві оововних nолоhиии - иа 

еJІіИ1ЗОВ~ІШЙ СхіД -ta JlаТИНСЬІ<ИЙ 3_~ХіД 1 . ВіДПОВЇДВ:О ДВОМ ОС:В:ОВRІ1М Ва-
. 

ціоиа.пFІвим ху;~:ьтrрах того ч.аоу~ Східня хриотпяисьз:а церква nровадила 

б.лиаиі авsа~ а о.иавsиськи1сt ові том., західна - а романо-rер~'ав:с:ьк.л ..... 

В оих ПJІехеииих вsаем:пнз.х двох • оJІо чних част~и п~діле о і ,хоч 1 еhи

во1 по ідеі~ хриотиянськоі церкви хоріииться даль ий іх поділ ва 

окладові ваціоиальв1 одиниці~ В міру зросту ·аціональпоі . свідомооти 

окремих вародів~ що входили в схазаві племен.і rpynи, наростала та 

докои7в~1ася і церковна іх емансіпація. Одходять від Риму та від ла

тииот.ва народи rер},rав:оькl; церковна іх едиїсть а РИ14ОМ захиталася 

аж до оовов доrм:ат1:чиих_, і а .поиа . JІасrииоькоі церкви ви отуnив иіJ~ець-

хий протестантшам Нац і ональв:і підстави о..ь_оrо · подіJІу ие вик.пІ'ІКа-

ють иайм~вFІших су1л:нівів. 11оді.Іеи1 час и ріжняться цілою своею 

кац іовалькою вдачею: церква лати вс ька відповідав суворо1.tу" ВJІастпоJ tY, 

цептра~іотичиому духові Рииу~ а протеотавтизм одбивав в собі індіві-

дуаж1отичи1 риси ·rен· я .вімецькоrо а йоrо філософським иm ря ~Oll. 

Ті самі ватуральві м:о ... гиви спріяJІІ'І відділенню й ur;rgкавськоі 

церкви · · Ra грунті п~ціопа ости анrлійськоі, що вz~~ ч~етьс я щ~ 

з початку ХІІІ стаJІіття. 



• 8 -

Навіть ті хатожицьхі ваціовальк1 церкви, що перебувають в ці -

кови:тій едиости а риt!с:ьким престо.иои, фахтич:ио аахов1J)ть охреме иа

ціопальие обличча·~ що sохраво відріахяе 1r1~ж ообою тахі ·аrто-като.пиць 

ІСі церІСЗИ_, ях 1та.иійсьха, ФРаиvаьха, іспаис:ька·, вімецьха·,.польська,чео:ька 

литовоьха f т ~ ип. 

Іtоли на Заході. одділення од Риму окремих наці ова.лЗівих церков 

звичайно·порушало церковну~ хожиа хоиQессія 

тут вироб1rла ~всі. поняття npo церхву, ва оонові хопФесійво пор!а-

~епо! .догt-rатичноі наухи, то .ва Сході церковио-иаціоиальиа емаиоіпа

ція відеуваетьоя павіть без тахоrо форма ьиоrо мотива • Е:м:апоіпо .... 

вапі автокефальні церкви, усі православні, звичайно заховрть ЦіJІ

lсови у догматичну ·едвlоть із своіми ІСоJІиmні:ми метрополіями та між 

собою, а лише набувають собі адмівістративноі незалежности в звязку 

з .~отивам11 в:аціоиа.пlін:m.і:и і державиими. !о тири ехідві патриархати -

царьrородоький, автіохійсьхий·, e~ycaJIИJcto ьхий та алекоавдрійс ьхий., --
с амостій і і пезалежні один од одиоrо, nеребувають в бра~к~~у еднан

в:" cni.п:ьt-roi д я них единеі вселево:ьІtоі церкви. Тах са140 заховувть

ся цsрковн3, едвість 14іж тими частивам:и охідвоі церкви, що провад;tть 

довгу, вnерту і навіть ж~оротоку боротвбу мілt собою - все иа 

то1:у ж rр:упті церковно- паціонаJІьио1. иеаалежвости. Безв:аотаииа цор

ховна бoiJorrь6a між rрець:rсим та с.пазяисьrси1 світО}! заnерmуетьс.я 

утворенияu в більшій чи ме шій мірі самоотійних церков - серб -

оьхоі·, 6о~rароькоі, ухраіиоькоі, московськоі; при тім через поиов-

JІення .. автокзфаJt:ьвости 6олrароьхоі церкви п~ре·рваJtнся звооини 

іі з церхвою Копстав:тивопольоьхо:ю., яка вже більш бО літ · ве визвае 

· тоі ~иапоипації"- але догматична едніот:ь між nr ми Цl7п<ови.та. та пе

nорушпа.~ Не ~tе~ш інтенсивна церков~с...-націоиальна боротьба nровадить· 

ся і в лові самоrо олавяно ькоrо с. ві ту - Іd'іЖ украіно DXOIO та хосхов -

еьксю церхва1.ш. Почипаетьсg ся борот:ьба з 11ерmих про 1вів ха.діоваль

НОІ'О са.иовизв:ачвиия уь:раіиоькоrо та yocrcoвaьr<oro вар~'~дів, nоходить 
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з ріжииц~ !х· иаціоиальвоі поіхіки й світогляду та rвесь час додер-

~е яокравоrо характеру боротьби иаціоиальво державно!. Ях тільки 

почала ва п1виочі витворюватиоя ве.пихоруоьха ваціоиаJІьи!сть ть поча ... 

.пи поавач:атиоя ваціоиа.:аьио-дер)Іtавв! 11· тевдевціі., то вияв·дяються 
./ 

цілком иои! тевдеиціі 1 церковиоі іі сепарації -/ще в nоловині ХІІ 

отожіття - аа оrадальоьхоrо хвязя Аидрія Боrолюбськоrо, Коли п 

оля державкий ооередох ва піввочі ам1циивоя, мооковсоха по~ітичиа . :: 

влада та мооковоьха церхва rвеоь час вакаrаються підкловити собі 

церкву- 1JСра1вс:ьхr в івтереоах ~re Jiиme церховк·о~о, але й в: а ці ональ

ио-державвоrо повево.иеввя украіво ьхоrо иародr, ·і при тім в жертву 

ИqЦіовальво-дерЕаввим !втереоам Мопкви привосяться інтереси релі -

rійво-церховві • вищі ідеа.пи моральв:оrо JIIOДCIJKoro пьс.тупу, ідеали 

віч:иоr.о опааіивя; повіція ухраінс:ькоі церкви в тій борот:ьбі поля

rав на ·тоху, що JІише иезалежиіс~ ь украінської церкви·" орrв.нично . 

сполучена а державво-иаціоиальиою иезалежніотью Украіви, мо~е забез

nечити певні умови нормальвого життя украіноьхоl церкви, що сnрий -

ли б 11 питомим інтересам та Бідповідали б неnорушним традіція 

овятоі, соборхаі і аnостольсьхоі церкви 

Дуже характервии дахазом переваrи націовалБиоrо момента в про

ц~оі історичиоrо життя церковких орrавизків отае Фак~ утворення ук

раіиоьхоі уиіа~ськоі церкви в Гапи~иві та в Прихарпатс~хій Украіні •. 

Сі rаж7зі ухраівоьхоrо народу прийняли християнство, разом з рештою 
. 

укра1всьхоrо племеии,із С~оду і в Формах охідиьоrо церховно~о об-

ряду-, які ма~е аа тисячу літ B(}'l'ИrJiи орrав:ичво увійти в побут. 1 
І 

життя к~роду~ встигли тут rлибоко 1 кіцио !аціоиалізуватися. Ane сі 

частини украівоьхоі землі, що вайб~изче сусідили з Заходом ~а йоrо 

хонфесійиими світоrJІядами., стал:ися тереном дуже івтеиоиввих рел:і

rійних взаемовідносии, як мирних, так і ворожих, що врешті мусіАи 

мати тут паслідком nевні західні хонфесіовальнl впЛиви. Сі вnливи 

позначилися ду>хе далеко ·- аж о фориального сполуч иня з з ах ідЕ ої:> 

.латинсь ою церквою AJie си.ла націспа.rr:ьноrо м:ом:ен:ту при ті.І ьиJ ви.ла-
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ол в тахій мірі, що Західиа церква, на перекір своім традіціям, ие 

додержала в сім випадку звичайиоі уи1Ф1кац1і ~атипськоrо обряду, 

· 1 в уиіато!кій хатОJІицьхій церхві в ГаJІич:и.жі та в Прикарпатській 

Jв:раіиі ааховавоя той. ваціоиаJІьний обряд охідиий / Jiиme а ховфес ій-· · 

вими модіФікаціяюі/~ ях 1 ва вс ій території украіио:ьхоrо пле.мени. 
' 

Націопалький 1~омепт ясхраво дае оебе знати навіть хоJІи од цер-

кви одрива:ютьоя частини тоrо ж тахи иаціова.льноrо ок.паду, що не 

творять oxpeJLoi орrаничвоі ці.пости /авv.чайио називаютьс~ сектами/. 

І сі дісідептоDКі оргапізІm додержують в собі печать иаціовальиоі 

вдачи своrо народ1~ серед яхоrо вои~ вииихли, та в більшій чи мен

шій мірі ріахо відрізняються од дісіденrсьхих течій иншоі ваціоиаль

ноі церкви. Наочний свідок тому - діоіденти Jlосхово:ь:кі 'l'a ухраіноьІСі 

що виді.пи.пиоя 8 формально тоі ж правос.,"ІІавноі церкви·; aJie а ріжвих іі 

ок~адових націовальних елементів. Дісід~н~и ~ооковські, що здебіль~ 

moro обеднуються в росхо.пі старообрядства, певно в:извачаютьсп харак

терои обрядовим мотивують свою nояву. та . овое іотвувавня nрич11в:ами 
І~ 

обрядовими /напр., звичае d хреотитІtся пе трьома·, а двома пальцям11, 

"двуrубити~, а не "тригуб:ити .. аJІи.nую і т .ии.~/. Діоідеи~и українські 

no.ac ають Звичай.во ·ва nрінціn.іа.пьвій ріжпиці іх науки з nравослав-

пою доr .tо:ю та морал1tю; напр. ,штуидиам: не визчае У.с ·х таінств ,_од-

КІ"'дае зовн·шию оторову церковвоrо piTYaJI3f і 13зaraJii вианачаеться 

раціонаJІіотичвим характером своеі иаук11. На дісі.центоьхих сепараці

ях того чи· ипоrо иародJ~ може ~" иайяскравійmе одбиваються харак

терні риси йоrо ре~іrійво-иаціоиальиоrо овітоr~яду. 

З тих воlх фахтів видио .. , що хрисmияисьха церІева в nроцесі сво

rо історичиоrо життя rвесь час від~уважа ва собі сильний вплив фак

тора иадіовальиоrо. Під впливом тоrо фактора еди~а · nо ідеі церква 
І 

д1r.илаоя иа окрекі части відповідво а фахтичвим подіжом тих · націо" 

иал:ьвw.t орrаиізмів" з яхих в~ка скJІадаJtц.ся. З вnJІивовою учаотью 

TJ70 ж оахтора творився режіrійво-церховпий :сві~оr~яд в кожвій 
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такій .складовій частив! · едиио1·" по ідеі~ церхви. Під тим оам.ик 

: ВПJІИВОU ВИрОбJІЯ:ВСЯ J'СТрій, nop~OIC ИТ'l'Я, ВИУТР1ІІИИХ Та 80ВВЇ1ІИ:ИХ Від

ВОСИН хожиоl церкви"- одво о.пово сх.падаJІися всі ті етороки життя цер

ховиоrо~ якими Ц&рІСва входzть в оферу права. Томr вс! сторови цериов

воrо життя~ >іІ<і в~лежать до иаmоі иауки, ми будемо роаr~ядати иа rрун

ті іх історичн oro - посJІідовиоrо та вааеr4воrо - розвитку та в о віт

Jii иаціоиаJІьноі ідеі. Церковпоrо права заrальноrо, ·опіJІьиоrо ДJІЯ 

вс lx правос.лавп~х церхов, ие мае. Про jш .'1/llillfi~ хожва rовори ти 

.пише відиосно права риио-хато•ицькоі церкви, де той mрюtв uae спе

ціальв:е авачінвя. ЗаrаJІьві еоть тільии иормативи1 .цоrии права , 
але зна11іния іх - аОстрактие. Ковхрет·по .пип де яхі есть сnіJІьи! 

для всіх церков nервоооиови церковпоrо права, де-які первістві дже

рела nрава. А по-за тим хожва церква мае свое церховпе nраво, як 

сукуnність тих хонкретних вори, якими кермуважася вова в осяrиеиню 

своrо nевного·, сталоrо, едииоrо і вічвоrо ідеала. 

Історія науки ~ерковноrо права. Історія в 
•с=•~-----~~------------~~----

в rо.пов:rrих іі рисах~ в певній мірі виnр·авдуе 

аемноrо zиття Христовоі церrРи відбувалася в беапосере 

ності від моментів націоиальRлх і в першу чергу - від 

иоrо складу окремих ІСо:в:хретв:их орrаи1 sit!в, що творять едиву, по ідеі, 

хриотихнс:ьху деркву. К1!і:К с ~ оровІ.. доrІ!ати~иоі що в ооиовах спіль

на джя всіх християнських ховфесій, наукові nраці в офері церков

в:оrо права трактують оепар·атне право aoxpe.,ra хожиоі хонфесіі та 

хож·иоі ваціоиа.nьиоі цеrкв~. Такий иаПІ>ЯМ роаробJІення паухи церков

воrо права розвиваеться відпові~ио і в міру того фахтичного nоділу, 

яхИй ево.п:юційпо відбуваетьоя в аеІ.!ИОМJ тілі единоі і віч:иоі Хр:и

отовоі церхви. 

В давпійші часи в!домо~ти цврховво-правноrо ам1оту ави~айно 

черпаJІися безпооередво а первіствих дzepeJI цер~оввоrо права - з рі~-
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вих бір их в церхозвих nравиJТ. Пер111і oirpoбt' студіювания оих джереJІ 

виявJІя иои в систематиаац11 іх xa-repиSІJIJ. Ва Гре ьхоку Сході сим 

мажи айиятиок ~риоти вzе 1 самоrо практичвоrо tитерео7, бо державні 

постанови по церховиих справах входиJІи в ОІСJІад ааrа.п:ьвих аакоиодат

иих. кодехоів. І діІоио, бачимо що оовічеи1 виааитійох:ьхі юристи 

схла.цають перші оисти14атичиі аб.lриихи церковвоrо nрава /Йоаи Охо-

ластик, вевіttm.щй авtор Сіnаrми в І4 титу ів/. ПісJНІ до текоту пра-

, ВtіЛ ста.пи приписувати короткі поа~иеввв /ох ол.! і ,rлоси/ - чи до окре

мnх речень, чи до · :аrальвоrо іх змісту. ДаJІ:ьпшм хрохом в сім папримі 

буJІи ширші nоаовеиия ва ці.пий ох.1ад тоrо · чи ииаQrо аdірниха джерел 

церховвоrо права. На Сході тахі по•свеиия nоявляютьоs · в · ХІІ столітті 

і важеж~ть . т~ьох rрецькии хавониотам - Ожехсію Арист~иу, Івану Зона

рі та Фед~рові Ва.nьоаJл:оиу. Поруч а оими поясивиия:ми ва техст джерел 

появляютьсg і сnеціяльні трактати по ріжвим питавням церковноrо nра

ва. Всі ті праці мажи мету прахтичиу - поясиити оенс джерел та nри -

стосJвати іх до практики тоrочаоиоrо життя. ~е ширший розвиток 

. ДаJІ:ьших nраць по цзрковвои:у праву ва ГреЦЬІСОU)' Сході припинивсR 

з nоловини ХУ стоп1ття через турецьку навалу ва Візантію •. 

На Заході rоловвик осередком, де розроблялозя церковне nраво,бу

ла юридична школа в Волові -з хінця ХІ сто~іття. Школа ся власне сту

ді~вала римське право по ходіФікаціі Юстіиіаиа, що відома під назвою 

C!JzpщjWш: eitriU.'J • . · AJI~ я:х ри:м:сьхе право, n~д вп~ивом церкви,.знач 
ио зміииJІооя 1 :м:ало чинвість в оередв1 віхи лише в тім виr.ляді, в. 

якоМJ nрийма~ооя церквою , ~о юристи бo~OhODKOi школи охоро мусіли 
. , 

3Вернутиоя до стJдіюваиия церховноrо права. Студіюваввя ее поляrало 

еJасие в читанню текста правил, в nоясненню іх звачіиия, в nоrодж~н

tі10 rrиx правил ·, що перечиJІи одво одиому та в пристооувава іх до ок

ремих виnадхів прахтиkя. Такий апооіб отrдіюванвя правил иааивався 

.r.лооат рот в ом. Першою науковою с11с темою , в о ьо:м:у в~.nряхі були лек-
, · . 

ці і бенедиктинс:ьхоrс І4оваха Граціана в Волові ж / ХІІ от /. Ое була 
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хаиQиичва в:омп1.аяц1я під вааврю t2rtt:XJ~ rii.t~ ~ .. · 
1 ва uuu~~ ові отuа · вона відока під в:аавою Дехрета. rраціа-

иів Де.хрет отав 1 Волокській полі обекrо отуді~ так сако, 

. як 1 tJ'fu~ ;iurй г"іJЦ,;s • Вже а хіиця ХІІ в. ДJНІ юриота вважало- . 

оя авичайни отудіювауи ·хавовичие право тах . озко, st і для хаио

ииста авичайним було отJдіювати римське право, 1 ~оку вормальиим 

було діотават~ отапlкь дохтора ut~~,l~ • З чаоом появилися 
кові аб~рхи джере~ церко~ноrо праnа ~ папоькі декр~тали~ вазвані 

(},'fWJ /Wfi,!, ~t 
Паралежьво розроблялося церковне право і в друrих евроnейо~ких 

у-иівероитетах., переважно в Пар\!жі та в Мовпеле. З ХУ ст., а епохи 

реиеоавса, появляюТDСЯ спроби хри~ичвоrо вистуд1ювавня джерел церков~ 

воrо права та окремих йоrо уставов. В наслідок сих студій виявилась 

оила ФальоіФіtеацій в джерелах, особливо ж в анаменитій збірці т.з:а. 

ПоевдоіоидоровиХ деІ<рета.пlв. Се~ розуміеться, захитазrо авторитет не 

лише nапсь_коі влади~ а.ле й ц,ерховвоrо права, що за_оповува.пося: на не

nевних підвалииах. Ще більше аахитала ті авторитети Лютерова церков-. . 

на реформа. Сей реформатор дуже демонстративно аамаиіфестував свій 

розрив з катожицькою церквою. В урочистій nроцеоіі а студентами 6oro 

оJІово:ьхо~о фаху.пьтата Вітенберо:ьхоrо університета віи опаJІив f!tnpи-.1 . . 

JU1Ц~·разом а папоькою булою про свое відлrчення од церкви. Так 

само поводипися і ур~ди тих вімецьхих держав, де DИрвава~ася изука 

Лютера. В хютераиоькпх університетах заборанево було викладати цер

ховие nраво·., их вауку противяу основам JІютеровоі ковфесіі та иа;віть 

mкідJІиву з поrJІяду двр~зввоrо.&JІ.е довrочаовиІ вп.пив церховиого lІра

ва на ре~іrійио-соціальяе жит~я кімецькоrо народу ие можuа було ани

щити зразу і наз·авше. Баrато 1стаиов JІDтеракськоі церкви буJІо й аа

лишаеться коn1яиn а ~~~е~ов хато~ицьхоі церкви. А звідои д~я вауки 

новоrо Ц9рковвоrо n~зва Fиникае потреба - студіювати старе право 

Крім тоrо ях 6rло вжа ~rадаио~ хавоикчие право визнаqилося rакихи 
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ое~ьоа!ІиІ· .. вп ивами ва ·· rоrочаове право ~ів і ьив', що цівіJІісти в:е 

моr и оо і йтися без о~Jді:юваввя: ·.права церковиоrо. To~q церковне пра

во було ааведево і до жютеравоьхих уиівероитетів. Але тут воно роа

робжяяооя в вапрямі критичиоиу що - до чиииоrо права ха оли~коі цер

zсви. Почuи отаранко nе.ревірити ое право иа rру-вті певиих йоrо 

джереJІ~ щоб реІСопотрувати первістні форми та . перв!отвий характер 

юридичних уставов церковких 1 головно - івститlТ папсько! влади. За

вдпки сим отrдіях аиачио зміиилиси попере~иі оередвеві~и1 погляди 

иа суть папатва 1 ие ~!.пьхи в .пютераrо!)ІСИХ, але і в католицьких 

оторовах. . В аиа~оrичному ваnрякі почало розроблятися церховпе пра

во й у фраиціі, де ще перед реформ:аціею розвину.пась наука про ві.пь-

иости rаJІихаиоьхоі, церкви - про nевиу неаалеrжвість 11 від паnоьхо1 

-----------~--------------влади. Ооиови тако! системи виводилися з церковвої історіі, rо~ов- · 

во а історіі воеJІевсьхих соб'орів, що репрезевтува..ли церховву владу, 

яха ваАежала в ціласти 

ки Оу~о фе6роиіяиство. _________ ., ___ __ 

всьому еписхопату. Дальшою стадіею оеі нау

Автором оеі 'reopi1 . цер!<овиоrо· уотрою був 

німецький хатолиц~хий епископ . Гонтrейк" шо під nрибравим імям феб

роиія иаписав кииrу " про отавовИще церхви та заковиоі влади рим

оькоrо еnиохопа." У сій хв:ижці nаnство не . визнаетьоя: Jстановою 

божою, походження noro поясцюет:Ьоя причинами nолі тичиим:и" а тому 

като~ицьr.а церква, а поrляду ее! теоріі, мае отати в таку ж залеж

вість від державиоі влади, ях і кожна місцева .пютераиоьха: церква. 

З сих церховво-правних антаrовізиів хатопцькоJ та лютера:вськоі 

церкви в даАьmому виникла ідея абоо~тиоі державвоі влади, по

руч з якою не може бу~rи в держав! иіяхоі иншоі 'оаиоотійво1 влади, 

бо ое була б держава в деріl\аві. В бОJ)от:ьб! з сими nоrляда1.m і като

лицькі ортодоксальні учеві мусіли так само звернутиси до історіі. 

В певвій мірі визнаючи Факт фальшування в джере~ах середиьовічвоrо 

церховвоrо ирава, католицькі кановисти виконали дуже важне завдав- ~ 

ня наукове - вис:удіювали історію важнійших nезних і безперечних .· J 
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джере~ церховиого П!J~ва. Сей історичний в:апрях . m:ироко представлено 

в знаменитій історичній mко.пі юри~тів з берлиноьким проф. Савіньі ва 
. 

чолі і заrаJІьпо прийнято в вауці церховиого права.Dіоля тоrо наша 

ваука авову вихлиtса.па живий 1втерес до себе • Учеві усіх ховфесій 1 
юристи та боrосJІови пильио іі ст,діюють. · особJІиво ж nощастило ій 

в Германіі та Австр·і Кращі о1стеми та nідручвики належать безпереч

но · вімец:ькm1: учеии:м, як Ва.пь'!'ер, Ріхтер~ філіпс, Шерер 1 Маасен 1 Мей

ер, JІев:инr, Гінmіуо, Зом, Ц.орв: ;.f др •• Треба звернути увагу на праці 

професора пражоькоrо університету Щульте; в:аухова заслуrа йоrо no

~яrae в тому, що він виділив 6оrос~овоDХИЙ матеріял од юридичного 

і дав оотанньо~у видержайу сістем7. 

Учений Захід студіював, розуміетьоя., свое церковне право - сnер

шу като~ицьхе, піо~я - - протесіаитсьхе. Але як право хатолицькоі цер

кви до ІХ от. було, власне кажучи, одно а правом церкви Східної, то 

всі учені праці·, nрисвячені іоторіі оьоrо nрава nоказаної епохи~ 

mt..пи значіння і для церковвого nрава схі;ц:в::ьоrо. Критичний иаnря:м нау

ки що до чивноrо права катоJІицьхоі церхви спонукав західних учених 

вдатися до старих джерел, яхі переховувалися в церкві Gхідній. На

слідком оьоrо поsвляют~оя цінні видання джерел церховиQrо права ста

рих час; ів· . християнсьхоі ц_ерхви. nеред тих видань найбільше зна

чіння :мають: І/ видапня фраиц. уч ;.Іих Вё.пя і Жюст еля -; ••.(Ji{/NfA.utfL-

/~l/J Cflf1Wni~t.~ek7i~- у двох томах, виданих у j[p~- ~і ІВ6І р. Перший TOJd мі

стить в соб.і старі :rсаиоиичиі аGіриики аах!дв:оі, латинсьхоі церкви -

до початку УІ отоліття 1 дJJrий - тіпьки rрецькі збірки од УІ до ІХст. 

ее б то - до поділу церков. 2/ Видання 1чекого преовитера анrликан

ськоі церкви Вевериджа qи по лати~сьхій травокріnціі Веверегія -

Сив:оди.кt··:І !ilt~t~tA{wliUt.' РФІІ~-~ ец"/ц.fіd. r~J} 
друховав:е у двох томах в Охофорді І672 року. У першому томі мі-

стяться правила вс·х 

поміствих соборів з 

приаи&иих 1 східвій церкві все.пе:в:оьких та 

поясвениями трьох грецьких кановистів ХІІ в. 
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Ариот иа, ЗЬиари 1 ~ажьсамона; в друrомJ томі - ~Фабети& Сип~аr-

ка, себ то,с овиих церховиого nрава, складений у ХІ~ ст. rрец~ким 

монахом матвіем Вхастарем. З/ ВИдапиа иім ьхоrо ·yqeнoro Левекла 
# 

ва чи по ла'fииоьхоиу Леуих.павія -.Jшjzauo-~y ;цвох томах, ви- · 
друховав:их ІБ96 р. у франкФурті ва м:айв·. В сім виданні містяться 

джере.па церковиоrо права не JІц в церковноrо, а.ле й ціві.пьиоrо.Дже

рела церхо~воrо nрава уміщено в І-му томі, де хріи · иове~ візантій

ських 1 nераторів в справах церховв:их" 4aet,ro ще постанови naтpiap

moro синоду в Констант~нополі а ІХ ст. до кінця імперії та хано

ничні траrстати ріжних грецьких церковвих пись:м:епuків тоrо ч: асу. 

Тахим чином ВИдАИВЯ Леупхлавіg уявляе з оебе дуже важний додаток 

до збірки Вевериджа~ і обидва сі видання користувалися заслуженою 

повагою однаково - і на Заході і ва Сході 

офіціал~пого грецького видання ха опичног·о кодекса т.з. Пидаліо~а. 

· І lltt f 4е W- /., а тах о 
що видру~рвано в Атенах 

і дР УІ' а:о - С!іипш'.ма.. {!Vvr«/1!!' rtN -:Jzdи lt;J!5v ~и~~ 
у !852 - 59 р р під ред~кціе , професорів ... 

Рал.лі і Пот.пі. 

Іс.торична ' школа нім:е ьких юрист· в тахо г видала чи:м:а.по паия-

ток nрава~ в т м ЧІ~.,JІі охідв:ьо о" Особзrиво важні видання двох ри

стів - re мбаха та Цахаріе фон Л1нrезта я. в ібах видав бірку за-

ко ів Базі 11R: .', ее d то·" ароь 1 кііи и. Се rрецька nepep ока 

Юстин яио о кодіФікаціі, о роспочав· 

пяиив та завершив си йdro· Ле илосо • 

ІХ от і мп. Василь Jіакедо

~аріе фон-Лівгенталь ви-. 
дав tzимaJio д · ервл виваиті оьхоrо права, що ro.ИOBifO хіо'»ІІJ.'ься. у 7-ми 

томов·й збірці Jt.U рш--~ . Крі:..: тоrо, він тахож видав орі
гінальний техст двох офіціальних віааи ійоьких підручвив:1в цівіJІь

иоrо права - Еклоrу іиператор~в Льва Иаавра та Копставтииа Коп~о-------
пиJ.rа / в JIII в./ та Прохирои·, ое б то Р7ЧRУ хкиrr захоиів 1 JШер. 

·~ 

__ .. ___ ,.. __ 
Василя Иахедоиsвииа /в кі~і ІХ в./ •. ~а иао оі Дві пахятки важві 

rrcxr, що в о.Іававс ьхому nepeuaдi хі~• в о-жарих вwпих Koptd:-
-

чих і беsперечио ка~и вежихе зна~1иия в t~opii иataro права. 
• І 
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Низка західних видань дзерев охідв~оrо церховиоrо права sа

вершует:ься виданням: каиовичноrо ходекоа rрец:ьхоі церкви, з на.каау 

па.;ш Пія: ІХ, кардиналом Питро.ю. Св видапня J&aJio на меті довести 

джерелами каиоиичиоrо_ права оамо1 східвоl церкви, що воNа завше 

вивнаваха вад собоЮ верховеветво паnи. Видаивя Питри містить па

кятхи . ~ідпьоrо церковиоrо права до епохи фахти~оrо, коли не 

ФормаJІ:ьиоrо, noдiJiy церков і вийшJІо в двох · томах / !864 та I8l:>8/ 
1 

nід в:азвою - Jwd.Y· ~'el ~иurv --t,~ d ~ 
ВезаJІеsв:о од певно! тенденціі, яху -. мае ое видання 1 якою перейия

та історична йоrо частина-, самий текст па14яrrох видано бездоганно. 

Крім видання оамих джерел церковиоrо права, ІСрИТJt~чко розроб

JІЮ в аJІася 1 оака історія о их джереJІ. Із nраць в о i J'-' :напрямі особJІиво 

важві: І/ Мов:оrрафія двох t'\ратів - італійців Бале:ріні - ~.е. щv/-,"~ 

.f;U/J'Yl- .U-ttiJ.~ ~ ·~'iis ~horn'IИ4 е/С eu-t:tul-ou:.tfи4 ~ 

/І7б3 - !767 р.р. "9 ВевеЦіі/. Тут ви~еладаеться істо·рія джерел пра

ва староі вое.пено:ьхоі церкви до появи Певв-о -t·~~ декрета

.иів" ее б то до поJІовиии ІХ стоJІіття 2/ Капіта.пьва праця Маасе-

а /І879 Р8'/ по і о торі і джер ... .п ::- І ко в .. о о nрава, власне Зс.хідиоі 

церкви, але ті джерела були rолов о перекладом ло отанов східнrtс У 

rрец:ьких соборів. Треба тако ж зазначити праці вахідиnх учених 

Вінера / .iJt вoUutifl7'111'.fii.J ~ ~(:u_ ~.J 
Бер.пів ·, !827/, Морі<реJІя І ~/Jifll'ze du, dJurit ~t?l/YVt/1'1..'J 
в тр:ьох томах, Париж·, І84З - 46 р.р./-, Цахаріе фон-Лівгенталя 

три цінних моноrраОіі про rрецьхі номоканонпо 

Украінсьха церква, що прийняла християнство із Сходу, діста

жа авідти і печатки церковиоrо права - в формі аб·рок ріжвих 

церховво-ціві~:ьиих захоиів -, що звичайно називалися по грецькому 

но:м:охавона1m; . або по олавянськоМ)' Кормчим:и книгами -- В пepmttx ча-

сах по приняттЮ християпсьхоі віри появляютьс~ • власні законо-

давчі акти та влас і Rапоничв· u6ірки, ЙШ J.И цер овио -
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nравні ахти національного nоходження" як церRовиі устави хнязів 

ВоJІоди:мира та Яроо.пава Мудроrо" rрамоти окремих l(ВЯ.зів, видавані 

представииІСдJІ церкви, nостанови старих церковвnх с·оборів ,r·ра

моти митропо.пітів та и:в:. Серед ве.иикоrо чи ст ваших хаиониииих 

збірох типа Кормчих слід завважити :ва оріrіиальиу· збірку •• Ар

хіеJ.)атихон кіевохія митропол1и0 І а половини ХІУ от ./, де містить

ся своерідва nрактика ухраі:в:о:ьхоі церхви по обранвю та постановлев

ню в іерархичві степеиі ~диякока, овящевиха та епиохопа. Дуже оерь 

озиий рух церковво-прав:в:оі думки иаотае у наа з ківцg/ХУІ в •• В воr 

ві рел. церх. боро· ь~~ родиться і sа~арт~вуетьоя та думка. Ко-

лисхою іі ~JJllІ тоr,очаоні украіио:ькі о.пи - сJІавиа В:иіво-М:оrилян-

ська аІСадемія; Острожс:ька Академія, знаменита Л!»вівс~»ва брато!ка 

шко."Іа та инm1. Вихованці сих шкіJІ, що доповнюваJІи свою иауху в аа

хідв:ttх уиіверситет~, ви.дають o-rapi церковні памятки з широкИми 

передмовами та иишиJ.!и поясиениям:и і скJІадаІ~ть та др~уют:ь ціJІі 

церховио-правні трахтати оерьоаиоrо иауховоrо значікия. З - nоміж 

виданих тоді д~ерел, треба вайбільше зазначити - перехж~д іомоха

ноиа з передмовами й поясвеикgм:и Тамви" Верев:ди, Захарія Коnи -

стевськоrо та Петра Моrижи. На 1краіиі виникав п&риа опроба 

справити техот Кормrоі кииrи через парівнання а . самим оріrіиа

лом / а иа через порівваивs славянськИх рrхописів Кормчоі кіж со• 

бою/; взяnс~ ва ое ді~о р. І604 хюб~ивський свящ. Василій; поставив

ши собі завдаиия:14 поріввити Кормчу поввої ;с·оФійськоі/ ]?едакці і 

з ~атииоьхик перекладок Иокохавоиа. і Оіитаrми патр. фотія по 

парижсьхоІQ" видавию rервета; Передмову до праці оващ. ВаоиJІія Qy~o 

вадрrковаио ях передховr до пер•оrо ·в Москві друховавоrо видав

ив Корхчо1 кииrи І I64.Q р./. Сакостійиі церковхо-правві трактати 

тоrо чаоr Уажи метr адебіжьиоrо nо~емичиу 1 валеzать до сфери тих 

питак:ь-, що дебатувалися в обставинах тод1шиьо1 peJI. -иаціои. боротьби 

а~е полекичио- D),б~іцістичиа форма тих трактатів ве позбавляв іх 



серьозвоrо наукового значіння. Писали іх люде(, озброені всіма 

атри6У?аМИ тодіmвьо! богословської ваухи,і в своі трактати вкла

даJІи вови не .пише увес:ь овій nиоь:иепвиц:ький хист і темnерамент, 

але й усю оуму тодіmв:.ьоrо боrос.повськоrо., в ті чио.лі., церковно

праввого звания. На тих трактатах, дуже численних, 1~ подробнійше 

спинемсея , кожи будемо розr.пядати іх, ях джерела вamoro цер

ковного права,- ва превеликий жаль, і досі дуже мало розроблені Те 

пер лише зазначимо., що серед иих иайбіJІ:ьmе sиач!ния мають ••пере

отороrа8J • Qрииоо 0 Мел~ Сиотрицьхоrо, "~~;ч~~nw,nnoJn' його ж, 

"~/.f_ nQи,ІІьвестра Косова_, 8 Па.ІІіиодія" Зах. Копистевоьхоrо і 
ор_о · иво ~ Апохріоіс " Хриот. ФіJІа.піета /Бров.с-ьхоrо/; Крім того , 

видава.лися тоді ЦіJІі абірвив:и тоrоч:аоиих юридичних актів в оборо

ву прав церковних, я:х "Соаетіваиіе о блаrочеотіі ~ /I62t р./, ••сіноn 

оіс~ та "~Uf,ШН~ rІti?,qpS_t~ " /!632 р./. Дуже важие аиачіния мав 
11 Трахтат о таииствахп ·, -уміщений в Требникові Петра :Моrили; він t!аз 

іс~ориЧИий вплив на розвяток церховвоrо nрава в Росіі, а стат~я 

про mхюбве право в:е втратltJ.Іа овоrо зв:ачіиия й досі, та ще й 

тепер служить юридичкою підотавою в ш~юбиих справах. Вааrалі,Треб

иихи Митр.~ Петра Моrили та арциеп. Гедеона ВаJІа6ака-" першої по.ло

виви ХУІІ отожіття" ваJІежат:ь до дуже ціи:вих памяток украіиськоrо 

церковиоrо nрава ве тільхи як баrатий матерія~ вашоі старовин· 

иоі церховвоі прахтихи1 а.пе й ло аиачіи1!1) тих хаиовичгих трактатів, 

як! воии кіотя~ь в собі. МИтр~ Петр. Моrилі належить одио з осиов 

вій•их джереR права східиоі церкви-~ Ісповідаивя віри", що ста

.по оиквоJІичиою хниrоІ> правооJІа.вв.~і Церхви. З окремих кавовичвих 

тр~хтатів aaoжJrOБf.IOTD rваrи трзхтати вівоьхоrо еп. Арсенія 

ЖеRібороькоrо " О кістиріахили тайаах", .пьвівоьхоrо ж еп.АФа

иасія Шух.Іяисьхоrо - "Метриха". В ХУІІ та ПІІІ от. вже були у нас 

1 оиотемаtичиl zсурои церховиоrо права, що вщс.падаJІося в киівській 

академ11 /рукописи тахих курсів ааховалиоя по бібл!оте~ах/. 
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В :М:ооховоьхій державі церковне право не мало саиоотійиоrо 

розвитху. Робота тrтешких церковних юристів полягала в мехакично

иу укжадаивю церковво-nраввих памяток в збірки - Корм~і квиги, 

яких маеться а того часу багато рухописвих ашитхів • Спроби оамо

стійноі обробки оьоrо матеріялу скіичалася дуже сумио - з огляду 

иа сrвору цензуру мосховоькоі церковвоі ВJІадИі так"иапр., сумно 

схіичижася сnроба хиязя - ~еиця Басіява Патр~r.сіва, що в самоотій

вій редакції Кор:м:чоі кииrи доводив векавоніqиіст:ь аем:ел:ьноrо 

воJІодінв:я духовеиотва. Дуже числевві · та рі нородні церхавно-прав 

иі поставови моехавських соборів тоrо часу відбувал оя без nоперед 

н:ьоі JІітературJо вауховоі розробки і в більшості уявляли з себе 

повmреппя візантійських норм~ взятих із славянських перевладів· 

Ноиоrсанонів. Сам:оотійне розроб.пеиня церховиоrо права в Росіі по

чив:аетьоя 1 довший чао провадиться 1кра нс:ьки:м:и культурними сила

мп. Вже а ХУІІ от. в Мое ву приїзДили к.иіво:ьхі учені і,хоч 

а яхим тут ховфеосійиим пі озрінням до иих стави.хиоя, навіть па

.пили іх хиижки, але врешті користувалися іх працею і досвідом, 

бо мосховоьхих відповідвих сил тоді не булое Лосить живо починають 

трактуватися в Рооіі церковио~nравні справи. ~ nо~атху ХУІІІ в. в 

ав.я:зху з тодішв::ьою реформою росі с:ькоі церкви - заведенням Сино

дальвого устрою замість патріаршого. Великуролю тоді . одіграють 

трактати нашого земляка Феофана Прокоповича - " Духовний Pe:rJiaJ4eпт" 

/ ое хоиотитуція ново і церковно! уставови - Св. аииоду , nри чому 

тут ие самі лиш точхи законних поставов~ а~е й дуже широка і · змістов 

иа арrументація тих постанов/, 11 О брахІ о ииовtриими•• -., 11 О церков

ном nричтf. и монахах••, 11 Мdиіе о развод! мужа с жеиою"-;"Иравда воли 

моиаршей" та инmі З усіх дісц1nлів церхавних право иаймевче моr~ 

~о розвиватися аа то! охужбовоі ролі, яку 6уво · вадаио російській 

церкві о - до держави. Ценаура душила всяку живу церковну думку, 

яка ке відповідала поrлядам та намірам ~одішньоі державнеі влади. 
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Тах- иапр.~" бyJLo в І722 р. заборанево 'Грактат ''О церковно. 1ерарх1 ., 

давця СеJІлія-;що·, переіхавши у Росію, nрийияв . тут правосJІавну віру. 

В ківц-і XJIII ст. наказано ~у .по російсьхиІл: Синодом викладати 

и·ауку церковвого права в духовиих ахадеміях, aJie ті вих.11ади Bl\e no 

о акі й інотрухціі :ма.пи досит.:ь примітивний виr.пяд • накааJВаJІооя чи 

тати й поясияти Кормчу хииrу" ріввяючи старий о.лавяиоький переклад 

визаитийських канонів а ор rівальни:м техетом іх по видак-ню Веве

реrін / осиовиу спробу в сім напрямі зробJІено ва Ухраіиі ще за два 

сто~ітти перед оим/ ~ В початку ХІХ ст. було ,даио академіям дору-. 
чеввя ох.паоти оиотему церковноrо права, д.пя чоrо попереду пале-

жа~о зібр ти весь матеріял системи; а ях на профеtорів церковно

го nрава накJІадавоя разом обовяаох читати й ии-ші діоціп іни, то, 

розуміеться~ тахе·~рудие і відповідальне завдання не мо ва було ви

ховати Перш ·. о_стеми церковного права в рос ійо:ьких а:каде!tіях по

являються вж в др1rій половині ХІХ століття. 

В рооійсь·их університета іоціnліпу церховвоrо права введено 

І8ЗБ _ , але т~т ся иауха з nоqатку не ала самостійноrо значін

ня : ВИІ(Ладав і" професор богослові і, а обовязковпм .. І с ухачами бу

JІИ 1 д:ьки np ocJraвn і а уде ти. -І ше в !883 р. а веде о в уніввр

ситетах оамоотійну ха~дРУ церковного права, що стало бовязково 

діоцілл~иою д;rя всіх студент в ~ риотів .. Але й до сього часу науку 

церковвоrо права в Росі1 не nоставлено па високий ріве ь. О-скіл 

хи російоьхі ус.rені досJІіжують отаро-хрис ияно:ь е-., ви aH'r .. ьке чи 

західне церІСовне nраво, о..,от л:ьки вони в більшій чи мекші м·рі ідуть 

сJІідо:м аа евроnейо:ьхиии оіоте:м:ами права. З вайбі~ьm відомих кур

оів церковиоrо права · треба аааначити курси професора Демид. Лицея 

в іросАавжі Суворова~ ЛDДИИИ велихоі ерудіціі, а~е під wИЛЬВ~МИ за

хідники впJІиваки~; JЦо пояовяеться rо.повве ти1~, що віи nорівняючи ма

ло стrдіював материкл паціоиальвоrо п~ва- ухраінського чи москов

ОDХОrо. В б1~ь•ій мірі 1итересrвавов джерелами ваціональиоrо npa-
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ва професор Павлов, що крім хурса~по~ишив хільха цінних моиоrра•ій 

про памятки нamoro староио права-, rо·JІовво про Ноиохаиои. Наухову 

самостійність хаю~ь ще мо~оrрафіі професора ~евешевиаа про канавич 

иі памятки/ "Древве славявсхая хормчая /. Решта курсів церковного 

"'рава - Соколова·, Вердвіхова, А.пьб~ ова, JlаШІСарева, Горчахова,Краспо 

жена уявляють з оебе лише більш, чи меиш вдатиі опроби хуроів.Зов 

сім остороньстоіть иаухова постать 1сториха цержсви проф. Е.Го.пубин 

ськоrо .. , JLЮ.Ці1НИ rлибохоі ерудіціі', а яови:м: хрит:ичв:и:м розумом·; він 

дав хі.пька цінних росправ npo ваші старі церховні памятхи та висвіт

ив де-яхі вааві з цержовно правноrо поr~яду фахти иашоі минувшини; 

aiJe йоrо висJ1і):\И вииаrаю'l'ь оерьозвих поправок. Баrато фактичв:оrо ма

\еріялу иаходитьоя в ~Ио о іи русской церкви~ МИ!~. ахарія. 

При осить оJІабім роароб.пев:ню ваmоі діоціnJІіии в cs. Росіі ще :ме:я

че мо~иа бу о сподіватися тут розроблеввя украіисьхих 11 оторои Зrа-

дані нами предотаввики ваухи церховноrо права, а похоаженвя вели-

хороои, хоJІ:и вони досJІіДЖJ'ВаJІи навіть иаціона.пьві оюжети церковего 

nрава, ТО СШJІВ JІИОЯ 8ВИЧаЙВО иа 'СSJІИЗШИХ ім джер&Jtах MOOXOBCDXИXj ДО 

иеба.rатьох щаоJІивих для иао виия'rхів треба заJІічити моио.rрафіі проф. 

А Пав.лова 11 СJІавя:в:о-р оохій Номоканон~ та 0 Номоzсаиои при больmо:м 

требкик~·· КрЮ. тоrо, до абірхи памяток каноиичвоrо права зредаrо

вав:оі npo~~ Павловим / "Рrсская иоторич:еская бибJІіотеха~, r.Yr'• 1·, 
sав ено багато памяток хавоиичиоrо права yxpaiBODXOi Церg~и. 34-

слуrовуе уваrи цінна иовоrрафія В. Ейrорва про аиоuиии ухраіисьх~

го дУхов вства а мооковсDХИм правитеJІьствок в ХУІІ ст. 

~ільmе можва було б опадіватися розроб.пев]!я цеі церховвоі діоц!-
~ 

nліпм від духовних ахаде:мій.~ А.п.е оаме ахадеміі 1 .що до науховоrо ду- .. 

х взаrа~ 1 особливо що до розроблення иаціова•~вих моментів в ва

У свих іаціллінах перебували під спеціяжьвим ~оrхадом уряду роо1й

с.ьхо· цер в~4 Особливою уваrою з сьоrо поrляду кориотува.пася ахаде-



l~ія на теріторіі Украіни - Киівоьха. Сюди щорічно а рqсхазу Синоду 

призначалися вихованці nереважно з мооковсьхих храів, а ухраінц·в 

розсилали в біJІьшооти по москово:ьких академіях - в :МосхвуJПетер -

бурr, Казань. Така сама тахтика вавилонс:ьхоrо пермішувания я и:ків 

Практикувалася і що до профеоорськоrо персонала. В Іиівсьхій ахаде

міі ВlИ був nереважно москово~хий і держався мооковс:ьхоrо вапряму 

і що до оамоrо характера викJІадів ·" і що до тем для иаухових робот-. 

Лише деякі професори м:ос:ковсьхоrо ч:и біJІоруоькоrо nоходженвя в:еспо

дt~ано ст~вали иа у раінський rрунт, інтересувалися ухраінськими · · те

мам:и, са:м:і npaiJJ5вaл11 над ними та й студенті:р до тоrо аа охочували 

Та.ІСИ1lИ випятками були• профеоор М І nетров / в остаииій чвJс сво

rо життя члвв : укра·нс:ьхоі академіі наук/, автор росправ про старі 

наші церховно-прави· памятки переважно полемич:в:аі літератури; про

фесор 9· Тернавський, автор росправи про підпорядкування украінської 

церкви :мосховсько:м:у патріархатові; nрОфесор В· Завітневич - автор 

монографіі п~ 11 ПаJІіи дію" З~· Копистепс:ькоrо / 

Охремі моиоrрафіі, належні до нашої дісціnліни, появилися і в 

инmих академіях: в петербуроьхіt - низка моиоrрафій проф. Жуковича 

про правне становище украіноької церкви в ХУІ - ХУІІ от~, в казан

ській - праця проф. К• Харламповича npo братські школи Взагапі ж 

оФіціал:ьні предотавники ахадемичваі науки дуже неприхильно стави

лися з заоади до вс:ього·, що :ма.по хоча 6 формально украівоький ха

рактер, сиnали penpecii за едине лише те~що наукова росправа появля

.паоя в ухраівоьких наукових виданнях / ях •• Запиохи ауховоrо Това

риства імені Шевченка~/~ не пускали до ахадемичних катедр тих кан

дідатів", що були кваліфіковані sко ухраівці" Тому ухраів:ські ді оці

пліхи~ так само і rхраінсьхі сторови иаmоі науки, роаро6ляхися пере

важио по-за межами ОФіціялькоі ваJКИ, приватииии зусиллями 1краін -

о:ьхих 1'Jевих. Сюди в першу черrу тре.ба за.пі1ШТІ1 ціниі видавин "Ар-



хива rо-Зап.Роооіи8 . ~ бі.п:ьшіоть то ів чао~ І-оі воьоrо а Ар ива• / ~ 

де місти иоя роєправи в.~ Ав:тоиовича, В. Іваиі ева, Сі Териовсьхоrо, 

о. JІевиц:ьrсоrо й ин. ·, 11 Хіевскую Отарив ~ s:xa аrурт ваJІа бі -а себе ук

раінські учені оиJІи до часу, коJІи nояви.хиои опеціа·льві JХра1иоьк1 

ваукові виданив-, .. Записки Наук. Тов. ім. Шевч;евха0 ~ "Заnиски в

оькоrо Иауховоrо Товар .. 11
• В пубJІікаціях ~ Науховоrо товариства ~.м. 

Шевченха0 появиJІися важні для нашоі діоціпJІ! и пам.s:тхи поJІемичн 1 

літератури п~д редахціею К Студиисьхоrо та _ ~ йоrо оаоrрафичиими 

передмовами / ~Памятки ухр& ови і JІітературщ· , т. У, u Переотороrа0/ 

оі пуб.пікаціі в певвій мірі поповнюють досі Ще . ебаrатий друzс~ванИі 

атеріал наших nохемИчвих nm4ятох./Тахі памятхи раніше АРУКовалися 

в Те1Т8 ІУ~ УІІ та ХІХ " Русской Историч. БиСS.піотеки" ~а по окремих 

томах 11 Архива I0r~-Зan. Россіи'', ~ .Ахтів Зап;Роо." та ип./При атв:~ою J! 
• :1 

ініціативою поsвJІя.пися монографіі про окремих діячів ухраі~с:ьІС.оі 

церхви а оr.пядами правиоrо становища церкви у відповіди~ -доби /ае. 

ред вих важвіша :м:оиоrрафія проф.- с. Го.пубева про митр. MorиJJ:y/ і сие 

ціаJІьва мопоrрафія проф. в. Віднова про nравхе становище ... украйисьхо 

церхви в JІитовоьzсо-польоьzсій державі /оя праця доповиюе і продовжуе 

стару мовоrрафію проф. в. Аитоиовича иа ту тему/. ДосИТЬ повио обро~ 

лехі де-які сторвии церховпо-праввоrо життя ваmоі церкви в •rrcтopii 

Украі!ІИ Руси~. проф. :м. Грушево:ь:коrо. 

Бі~ьm оnриит.пиві умови д~я розробления церхаввих діGЦіttліи в 

вац!оиальвоку напрямі утворюва~иоь ·в· Галичив1 під хермою rал~ви уві 

атсьхоі церхви митр. Аидрея ШептицD&оrо. Йоrо допохоrа JКР~інсьRИм 

вченим в сік иапряхі і авсновавий 1к иаціовапииий мrзей а хар~хІе

рок перевааво церковвим - вое _ це оприsло сжуд1юваиию .ваціоважавих 

оторон в церховtmХ діоціп.nіиах.і Иа ааль, цо до церховиоrо права позІ . ~ . 

ваолідків в цій офер! ще ие видво. ЦерІ(овве право.· t ... .AJI-~1ccaкдt 

Вачииеьхоrо - праця мовrхевта.аьиа, а.пе передо. всі•~· Jiae. lli&pa:в:'l'ep біJІІ 
.. , . . 
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практичний~ віж науковий. Націовальиих моментів 3рава к овоі:м 

ие торхает~оя 1 вихлада влаове прахтиху хато~ц~хоі церкви вваrа- . 
.пі", ве ві·дsиачаючи певвих оаобливоотей у:rсраіноьхо уиіато:ьхоі цер-

кви. 

З ииших о~авsиоьхих земель це~ковие право mиро•о ровроб~еиа 
,. 

в qe~11: Ваrата зміотам історія ц~о~хо1 церкви, ріжвородність кои-

ФеооіоваJІЬИИХ впJІивів·" ІЦо перехреvва.ииоя в:а 11еоьхій а ·емлі, старі 

иаціовальиі традіціі церховві сnрияли івтевоиввому розроблен~ 
. -

тут чео:ьхоrо церховвоrо права.' ОообJІивоі уваrи аасJІ7говують прац· 

проф. Отта-, проф. Іречіка ·" а в oom виій час проф; Генвера. Сіоте

·матичиий похаачик ітератJри опеціальио-хатолицьхоrо права од почат· 

Х1 ХІХ от. до c~oro чаоу nодаво в бібжlоrраФічиій праці професора 

І. Tptraxa та А. По~.иаrи J•.218j~ а- --/1~~ о~ lc!d~~ 
~·~ ~' чаатиии 2 1 5/. Крім праць в ортодох.иа.иьиоху иапрям~ 
в оотааи1 - рохи поsвж~жьоs иаціоиажьно-реотавгаційиі та реформацій

хі опроб~,JЦо змаrа.DТьоя.~ ~пер~:ися иа церховно-правиих освовах /проф. 

Фароьхийf/ .. ~ В Оерб11 aa<iJІJ'I'OIYJ>T :ь ва уваrу мовоrрафія Ружив:ича про 

иомохавоп еербоьхоі церкви та досить повний хуро церховиоrс nрава 

еп. Никодима МИлаmа. 

Сіоте:м:а та аавдан:в.и дісціп.І!ии церховиоrо арkва •. О!отеха · цер-

---~~------------~------------~-----~----------~ ковиоrр права коzе бу~и абудовава на йоrо вжаоиих дzере~ах. Тому 

вайперие каехо оrжявrти ті дzере~а церховноrо права; дамо попереду 
--~------------~-~----~-

огляд ааrавьнп джере.п-, а дохладв:іше опииеиооь ва історіі джерел 

------------~--- ---~~-~-
украіисьхоі церхви. 

-----~---~-------~-
В оаміІ оисте і повивио роаріаиятЕ дві rоховиі частиви: внут

рішв~ '1'8 аовиіm~ право церхви. В першій чаотииі роаrJІяне:м:о церков--------
иий устрій та церховиr управ~ в другій - відвооиви церкви до держа-.. . --- ...... --- ... -------- ---~-~-----------·---- - ~ ви та до ииших ре~еіrійвих .союзів, як христіяисDхих, тав і не хри 

--~~---------------------~-~--~----
0 .. іаис:ьііих. Роа:ум еться:, rо.ховиу уваrу при 'rіж бj.цемо {звертати на в:а-

ціовал:QШ}~.аів:сьхі моменти церковного права 
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Така перевага У1(раінс ьt<rt1t націовd льних МО14еитів в наших ви 

кладах церховиого права вимаrаеться особливими натребами нинішньо

го часу - ие .nише иауков\rМlіJ ~ ал а й практичними. Украін~ька церква 

в nротязі багатьох ото.літь жила дуже інт ноивним та змістовно-бо

rа~им життям внутрі~нім і зовнішніМ, витворила культурно релігій 

ні цівиости високого значіння~ а.ле те багате надбання здебільшого 

утрачено через насильну, в протязі двох з половиною століть, уні

Фікацію своерідн~х форм життя иаmоі церхви на вз ір московського 

церковного життя. Тому перше завдавня нашоі науки nол.я:гае в дослід

женню церховно·11рав . их форм життя украінської церхви, на витворен 

ня яких затрачено стільки творчих сил націопальвого генія і за які 

ва.ша церховна громада вела довrу- й тяжку боротьбу Та боротьба 

ще ве схіичилаоя:. Крім: загальких ідеаJІів, як· мае кожна церковна 

орrаніаація·" що в умовах земного життя воюе за спасіння своіх ч .. "Іе

вів·~ бJІизчі завдання ухраіиськоі церхви ПОJ1Яrают:ь в тому, щоб по

новити та око ордівувати з нииішиими nотребами й ум:овами ті своерід"""· 

ві форми овоrс колишиьоrо церховво-rромадсхьrо v-строю що . nовоtали 

ии осиові чистих традіцій собориоі апостольсько! церкви~ але бу

JІИ приборкані силою чrжоі церковно-політично! владІrr .. Відпові дно 

тому завдавня науки цервовиого права в украіпаьхому університеtі, 

в пору творепня :в:аціоиа.льних форм во:ьоrо нашого життя ·, цоляrае 

в . !оку, щоб виолідити право церхви не лише · в творетичвих інте

ресах иауховоі дісціпліии~ але і в тих прахтичких завдапнях, що 

оахо zиттg поставило іх д~я иашоі церхви 1 що мають бути висліджеі 

ві в овітлі иеаиіаних основ церковкоrо права та церgов~о-іс~орич

иоі перопеІСтиви. 
/ 
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ЗАГАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЦЕРКОВНОГО ПРАВА 
-~~--~~~--~----~---------~---~~--~ -..,.". ........ .: ........ -~ ... -.. ..... - ... ._ ___ ... · -8481'1 

Основний поділ іх. 

Святе Пио1Jмо, В перші часи христ~яно:ько1 цер:кви не було в ній 
-~---------'-8---

едивоі зверхньо! організованої вла~и, що установ~яла 6 единий nо-

рядах життя. АпостоJІьсьхий Собор в Ерусалимі одбувся одноразово, і 

nісля тоrо в хожній християно кій rром~ді порядох жиrrтя вироблявел 

окремо. Той порядох нормувався загальними пріиціпами, що черnали 

іх християни перш за вое з Святоrо Письма отарого і иовоrо заповіту 

З того часу С~ят е Пис..ьмо. натурально ст ае найnерШИJd д.жереJІо1.r основ 

иих законі~церхви~ як вираз волі 6ожgі _ в божій установі Головне 

знаt:tінпя мають норм:и, що черпалися з Св. Пиоьм:а в:овоrо запові т ~' с 

даио іх оами.и ОсноватеJІем церкви та в Йоr_о імени - Йоrо апос т :а 

п. Звідои ч;ерnали християви не .пише норми вір~ та мораnного по-, 

вадження~ а.пе й де-яІсі приписи правного зміоту. Еванrеліе - , иапр 

м'отитю в собі приписи про участь в тайиі евхаристіі, про тайну 

хрещення, про поводження з тим, що соrрішить-; чJІеном церкви, про 

допустику умову mJІюбиоі розJІJхи · · В аnостоJІьоьких писаннях знахо

д•т:ься вказівхи до що ад:м:івістр.ативвоі орrаиіза.ц11 церхови:их гро

мад, З'Окрема що до прикмет ріжних предотавників ~іеі орrанізаціі~ 

та ин Обовязхову силу в хриотияиоьхій церкві мають також nри

писи і Мойоеевоrо закону, про яхий Cau Христос оказав : ~Я nр,й-

7 І 
. 

шов ие ар~йнуватz закон, а впкокати Матв. У~ · І7 • Старий заnовіт 

вважали оотільки обовязховим д.пя християи~що була иавіть спроба 

поширити йоrо в ці~ости 1 ва хриотиаи з поrаиців} але ва Еруоалик

СDRому Соборі обОВЯЗКОВ1ОТЬ ДЛЯ ХрИСТИЯВ староr~ заповіту обмежено 

приписами ие вживати ідо.ложерт~евиоі 1zи, крови·, мяса" удушено· 

животини та JКQХати блуду. Про те десять заповідів Мойсейвоrо зa

rtol!y заховали цілховито зиачіиия і для ~ристи~п, ях основа rромад-
і • 

сь1соі християноьхоі моралі-, та немов би скорочений кріміиаJІістич-
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вий кодехо церкви. Ииші охре і аахоии о!'ароаавітиі /я.х захои 

про десятину~ про ва6ороиу бу між рідиею, ПІ>О заборону JІИХ -

вирства та ии приписи / ціпох прийнято і в хриотиявоьJ1й церх

ві·" а деякі с1rароаавітві уставови с.пrаать разхом ДJІЯ аиаJІоrіивих 

иовоаавітиих установ / иапр., старозавіткий іиотитrт овя.щеи тва 

отав араакок ~Jis вово авітиоі 1ерарх11/і Хрітер1ем тоrо , чи 

мае певне правило с. DИODMa характер иеакіивооти, о~ужить яс~о 

вияв.пепа сtsідоиіоть воеJІеис:ьхоі церкви., що те правиJІо чи та уста

иов..а маю'l':ь · овое джере.nо в божій во.пі і иа.пежать до оамоі іототи 

церкви., 

Святе предав:иs: та · церховиий звичай. Не вс! прави.па uервіот-

------------------------- - --~----
воrо rcтp()J) церкви·, що даво іх Хриоток 'la ап~~тоJІами, ааведепо 

до Св. Письма. Баrато ~их церхов діста~а уотио або в де-яких вов

иіmвіх формах /иапр.;:ІФормі обрядів/ .чи в тих уотаиовах~ що заспо· 
ваио іх беапосередио ааки:ми апострJІащr. Вапр., апоо~О.t ПавеJІ ва

хааJе віриим додержувати предаиия·, що діотаJІи веа и иа письмі чи 

«Ловок. 3 предавви виводяться тахі уставови церховиоrо життя, ях 

зваиеипувавия храdтом~ пости~ час ве~икодиоrо овитх,ваиия,sверх

иі форми хрещеиия, маолосвят~а, форми посвg~еиия иа церховві П0-

оади, порядок ожJжби . Божо! та ив •• 
Де-яхі иорки церковного zи~тя пов,та~и проото ~яхом церховио1 

прах~ихи~ що стала певвим звичаем~ - повотажи~ тах би охааати, іе . 

ввичаевоrо права церкви, Ріжииця церховиоrо . авичаю од п едаииц І; -:а ·, 
а \ '1 ~ ... 

що предания церков виводить від аJторитетів, що мають значіиия аа-

хокодатие., - од апостопів, і, таким чииом, nредания мае характер 

ворки захоиодатиоі, тіжьхи не пиоавоі; а звичай творит~я беапо

оередио ·життям оам:оі церковно! rро;м:ади 1 тому иалежитz до ворм; не 

doжoroJ а жюдоьхоrо права. 

ЦерІСОВВі о обори. ______ .., ________ _ 
1V 

Найважкішим та 
\!!"~ 

чиолеаиійшим(rцерховиоrо 

права ст ав законодавотво оамоі церхви. В самому 1строі церхви 
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даио орrави 11 аахоиодатиоі в~ади~ - і~ aoro дерела церква черnав 
иайчиоJІеии! а·тер!аJІ своrо права. Церховве чи каиоиичв:е за

коиода:вотвs вичайио обкежу.еться ВJІастивими церховви и справа и а 

відиосииа:юr; де воио переходить хеж! своеі б пооередв:ьо1 о пете.и

ціі а входить в сферr цівільиих ві;циосин, там мусить входити в 

порО&1JІіив:я а дер авиоJ) в адоr}. 

З початв:у хриотцяиства церква прави.лаоя тими в:ормаии, що знахо

ДИJІ~ . 1 Св. Пио:ьмі та в апостол:ьоьхо:му приданиі. Едиіот:ь церховио 

ro порядху додер увалаоя через живі та поотійиі виооиии а тоrочас-

nми церковвиШІ ооеродхаЮІ,Ш ~ · буJІи иа · Ох од~. р ерrсаJІикс:ька, 

аит1охійоьха та алехсавдрійоька, а на Заході - рииоьха. Але вже 

в перших чаеах почаJІ~ .. появлятися. в охремих церхаввих rро:мадах де

яхі іацеві правові вор:ми а імеием "Церховв:их звичаіЕ та предаи. 

церковних отців. Сі місцеві відміви давали привід до амаrаиь~д~R 
.& # • tt .І -

роаs:сиеиия япх уае ~ сто.и!'l'-.rа по Ріадві Хриотовоиу поча-
/ 

..пи абіратися поu:істиі І оо6ори з предотавнихів церков 

яхоі оsремоі . міоцевооти чи краю На тих соборах вирішаяооя, варр., 

про деиь овятхrв~и~я Великодня, про приняття до церкви ереrихів та 

ОДОТ7ІІИИИ:1в'·" про оудові оправи над де-я:хиии виоохики іерархичниJО 

оообами / ~х ~plreи'"; ПавJІо Самооа~оьхийj. :КоJІи поо-rапови соборів 

хаJІи авачіив~д.пs всіеі церкви, то про такі nоотаиови оповіщало

ся об1аиими ttослашяки й ииmі церкви~ що іх представиихи ие бр~жи 

учаотr в соборах; Их -що постанова прийиадася rальио аа пра-

~иж~srJ !о діставажа аначіпия хаиоиаІ себ-то~ значіввя заr~льно-
--,---- І 

обовgаховоі иорц.- Слово ~. хаиов11 /I{Dt.l/f4Y / в безпосередвім роау -

кіивю аиачит:ь - прос~у Па.пицю, ~о иа иеі оп раються, чи в:ею 
..: .1. • 

~о ви:м:ірь:ють або -виправJІЯJ>~:rа, а з тоrо с.пово ое почаJІо значити ., . . 

п~~відИ7 иормJ - коражьву або правиу - чи ях певву окрецr норму, 

чи ях ааrажDКИй порядок аит~я церхви. 
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Значjмия соборів~ ях органів церковиоrо nравотворення зро

стае, відхоли . христия.nс·rво було в из нано державною ре.піrіею, і 

цврква дістала мож ивість розвивати свое виутрішие життЯ п·д опі-

кою дер ави . Було установлено, що еписхопи хо.пишньоі nровін

ц·і і мали двічі, або J раз на рік збіратися ва собор,по 

заnрошени ГОJІОВНОГО епископа провінц·і митропоJІіта, для об -

оуд.,кепня спілвних сnрав-, що виникаJІи з життя місцевої церкви. 

Постанови сих краевих соборів буJІи обовязкові в.пасне ДJІЯ церков від

повідно! п]ЮвівцііJ! и .я:хій собор відбувався AJI.e ях основи церков

ного життя та церковнеі дісціnліви вс~ди бу.пи однакові~ то поставо

ви де-яких l(ра.евих соборів, заве;r:;еві до однс:і збірки, ПС>-""Болі пр й

малися і в ипших місцевих церквах і фактично ставали джерелом за ... 

rального церковноrо nрава навіть без форм.альноrо ва те признання 

Таким чином церковна рецепція бу.па першим способом: . заrальиоrо 

~изнания мі~цевих ооборних постанов Друrим сnособом тахого виз

нання буJІ.о формальне підтвердження правил 1«2:ісцевих соборів всеJІен-
-----~-

с:ьхим собором-І· - ее -6 то, собором а представників по можливости 
........... _ .... __ 48 __ _ 

воіх місцевих церк в / 
Вселенсьхі собори охликалиоя · з ініціг.І'иви християнських імпе

раторів Звичайно відбувалися вови з приводу nоявления ересей в 

це кві; щоб ті ереси осудити та :~становити иотиниі ·Основи віри -

догмати, Пр~ жім на всехенсьхих соборах установлялися і правила 

церковного устрою та д·сціпліни. На Сході ханові~ nрави а уота~ 

.!И ч тирма 'ta оьомцм: вселенським codopaJ4И. х/ Пьятий 
/553 р./ та шоотий / 680 p.f собори займалися лише оправами доr~а-

х/ Вселенські собори: Иикейсьхий !-й/ 325 р./,· .. Коиотав:тивопол·ь

ський перший /З8І p.f, . Ефесвкий /43! р./, Іапкедовс:ький /45! рІ~ 

Конетаитинопольс:ький друrий /ББЗ р./~, Ковотав:'!!Йиопольс~а:кий третій 

/680 р./ ,ІL""Ікеасьхий друrий /787 р./:,- ~t ~ (.-;.а: 
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тичиими і кавовів церхаввих ие охладали Але их потреба в ц рхов~ 

номJ захоиодавотві ве переставаха, то схоро після шостоrо вое.пеп

ськоrо собора імnератор Dотіпіян ІІ склихав 692 р. собор, о 

діо~ав назву трульоькоrо' 
ІІІС---------Іе 

/ 
/ засідав він ~ ZJ(!V1i!f. .. в па.паn· ~ 

що ма форму схлеnіния /. Сей собор, тах аваиий "" ПDято-шооти~,а6о 

nроото шостий, поотаиовив більш ста ханавів та, крім тоrо,почи

слив і стверд:ив всі канони и1оцевих соборів та святих отців, що з 

тоrо часу дістали обовязхову силу в церкві. 

Хоч доrматичхі постанови вселенських со~орів приззавалися 

воіеІ1 церхвою - Східsою і Західвою,. а.пе власне каиоии всмеи

сьхих соборів приймалися не однаково. Ті.пьхи 20 ть каиоиів п 

шого вселеноького о, обора прийнято бyJJ.o всюди ях беаперечниІ це) 

коввий захон. Yze що до каионів решти всеJІенсьхих соборів - зrоди 

між Сходом та Заходрм .ие було З хаиоиів дpyroro вселеисьхоrо 

собора Східия церrсва nриЙJ.{ае віс ~м_, Західия JІИ11Іе чотирі /в тім 

чиолі одхидае 3-е nравило, що ставить Коистаитииопольсьхоrо nатри· 

арха" ях столичиоrо" з пог.пяду іерархичноі rідноС?ти, на один рів нь 

з римсьІ.им/. З імев:ем nравиJІ З-rо /ЕФео-ькоrо/ собору прийнято иа. 

Сході й Заході цілхом ріжиі іраrменти з актів сьоrо собору. 3 

nравил 4-ro / Халхедьнс:ькоrо/ собору римська церzс:ва прийняла JJ:tlae 

27 правиJІ, і паnсьхі Аеrати на ~оборі заявили навіть протес 

проти правила 28-ro про ур•вне~ня nрав власти коиставтииопо~ь

сьхоrо · епиохопа з римо:ьки:м. Що до п:ьято..,mоотоrо ---
бора, то Західня церква не вианае ооовязховоrо з х- Р Чін:н.-r а. йо 

постановами і вавіть ве мала своіх nредот . в их·в ~а ньому Codc · 

оей мав вираавий Східвий харахтер. Переч~сляючи постанови ехі, 

иих місцевих соборів та східних ов. отців_, що · .. и мати о овя -

хове заrавьио-церховве аиачіивя, тру.пьоький собор о бен в пос а 

вови місцевих соборів аахі~иих·, :ве аrадував 1 папоьх11Х дРкрета.а 
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що мажи велихе аначіиия д~я храів західних. Де-які цер~овві ка

нони трул])с:ьхоrо собора в:авіт:ь п сто було поотаиовлево проти 

прахтики латинсько о заходу~ - вапр.~ правило ІЗ проти целібату 

духовенства, правило 55· проти оу6оти~оrо no~r, прави~о 36 -

п:ро хардииаJІьве питання взаемовідиооии Східиьоі і Захід.ж.оі 

церкви: ~ро Jрівнавпя nрав хоиотаитивоп. та римоьхоrо епископів. 

Про те .. вое ж ана~иу чаотину правил трульоьхоrо собору фахтично 

прийнято і иа Заході завдяки тому, що іх переведеко ва лативоьиу 

мову та заведепо тут до приватних кавовичвих збірок; тах~заведево 

іх 1 до Граціавовоrо Дехрету, що схладае першу частину католи~ь

хоrо '-~ jfии'і ~·w ПравиJІа YII-ro вое.певоьхоrо собору 

/787 р./ nрий~ято па Заході вже аж через ото літ-в кінці ІХ в •• 

На тру~ьоьхому соборі було стверджепо правило семи місцевих 

собор~в ІУ і У віхів: анкирськоrо / ЗІ4 р./, неоксарійоькоrо 

/ЗІ4 р./--, аитіохійо:ькоrо /34! р і~ оардихеФхоrо /344 р./, rав:rрс:ько

rо /З62 - 370 р р./, лаодихійоьхоrо /343 - ЗВІ Р·Р•/, конотантино

пол:ьс:ьхоrо /394 р;1/, Із сих се:ми соборів, шість буJІи rрецьхі-, 

один - /оардиксьхий/ uіmаиий - з rрецьхих та жатиноьких епіохо

пів. До кавовів оих сами міс~евих ообсрів трульоьхий собор додав 

ще :каиоии африхавсьхоrо та хартаrенськоrо соборів; ва c~ouy оо

~аип:ьому, хартаrевоDксму, соборі власве підтвер ено прави~а ціло

rо ряду аФрикаис:ьхих собррів} афріханоькі каиони легко rвійшли 

до церховвоrо права Східвоі церкви аг.вдяки своій тенденціі .- запе

речувати вкіІІJ'ваввя ри:моьІ<оrо епископа в справи ивших церхов. 

Крім каиовів іевяти місцевих ооборів 

див ще хаиоиичиі поохаиия І2-ти отців. 

---~---------------~----

трульсDХИЙ собор затвер

хІ На ~олі всіх хаи~-

х/ Діоиіоія / + 28~ р./та ПЕJ,.Ра /і-ЗІ. І р./ А.пе:ксаидрійоьіихАГриrоріR 
веокеоарійоDкоrо li- 2'10 р.t,"АФаиасія Аіексав.црі6сьхоrо r "73 P·L, 
ВасиJІ1и Ве ихоrо Їі- 379 р./, rриrорія Ниаькоrо + 315 ./ ,Гt>иrорія Боr,2сJІов' ~~+ 389 Р.. /, АИфи.по. хі я ихово,хоrо 1 + З Б р. 7, ~и:м:оф1я !+ ВВБ/!J 
Te01iJia 4 4!2 р.-7-;а K1JPИJia І.., ,44 :Р· а.nексаидрійоьrсих . і rеиадія 
коuотавтивапол:ьсьхоrо 1 -І-47І Р• • . 
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н~в . трульоLхий собо~ nоставив Вб nравил " переданих іменем свя-

'l'ИХ с.павних апостолів•~. Згодом в схлад каноничн oro пра а Східвої 

церкви увійшли ще правила 1ІІ все~еисьхоrо собора 787 р., прави

ла двох соборів ІХ ст / т.а.- даухратноrо чи со~ора в церкві св. 

апоотG1Іів 865 р. і собора у церкві св.; СоФіі 8? р./ та посланія: 

патр. Коиотаитииопол:ьсьхоrо Тараоія / 809 р./ до римсьхоrо nапи 

Адр!ава про посвячення без симоиіі. 

Каиоиичиі праці іерархів - та юриdт в. Дрібиійmі питання 

~---~-----·--------~---------~--------~ церковно! діо~пжіви, що ие мали значіння ааrахьио-церковвоrо,ви

ріmа.п~ся: окремими іерархічиими особа14И-, в т~~ зв. кавовичних від-_____ ., ____ .,.. _______ '81 

~~~~~~: / 'U4fiГ1tJ« ~·е&; / та в ~:~~~~=~~:-~~:~~н~~х / ep,;r_ 
~otcuz., e&.n4·rz. .. (e.ae / • . Такі відповіди та nоолаввя ави11айв:о писа-

лися епиоохпами старших церхов ва запитания епископів молодчих 

церхов 1 форма~ьио ие мали о6овязховоі сили. Але та загальна по

ваrа; що вею хористувались де-які а авторів тих творів, та внутріш

НJ:ІЙ- авторітет самих творів спричин:я:JІJіся до тоrо·" · що де .... яхі з цих 

листів піоля діотажи апачівия однахове з соборними nостановаrа. 

Доля сих ?:Uptln4a... ~·~ паrадуе долю відомих ~ 

fJVнoliиvh'unL.. :римсьхоrо права, що також подавалися юристами, як 

приватними особам1Іf, але завдячаючи св<:?йому внjтрішІ!ьому значінню 

діотаха в імператорський період аначіиия заковів~ а під час Dстивія

новоі ходіФіхаціі сх~~и окрему частину закоиодатиоrо кодекса -
nt. ,J. .;() 'fИtet,. 

Охре:мими авторитеі'ВИJ4И оообаки схл-а.далися, .s:x ее було й раній

mе, каиовичні відповіди та трактати по ріжвим питанням церховио-

о пра .ва. оч вони формал:ьно в:е с аваJІи джере.ио . церховвоrо пра 

ва·, avre :мали певне sна'!іння у церковній по.пітиці. З в:их заслу_ 

rоsрють особ~м о· . ваги уривgп з творів 

трія Сивкеnа І х_ в · х./ по шлюбвому 

митр хиаичеськоrо ·дикі

раву ~в1дповіди митр.прак-



JІійськоrо Никити, відповіді архіеп ~ болrарсьхоrо Димитрія Xoz.!a -

т в:а, п~тр; царrородоьхоrо Миколи -· Граиаtих , сюди ж иа.пежать 

трахтати Ва.пьоамова;·Зов:аРи~, паиятва заnиска юриста Евотафія Po

Jtaнa В ШDбИій сnраві е 

Поставови патріарmоrо Сииода. Собор 879 року в церхві св 
-----------------------------Софіі був останиік собором, яхоrо поставови заведено до Східвого 

хавоиичиоrо ходехеа а іDиеи соборних поотаноЕ. ПicJISI тоrо розви

тох · церковвоrо права в• ааде$t~~еться, прий:м:ае хо~tоврватив:в:ий ха

ракт ер. Серед · візантійоьхих міродатвих хруr ів витворюетьоя по

rля):(9 що чисJІо все.хевсьхих соб орів вже оотатоqио доков:аво - саме 

чи с.лом сім-;· 1 даJІьше завдання церкви nо.пяrае в том.r·, щоб твердо ---
т а незмінно заховувати те·, що по.пишев:о старою все.пеиоьхою цер-

хвою.· Тому в:авонична праця визаитійс:ьхоі церкви вияв.пяетьоя r~

п овиим чином nоширюванням старих хаиоиичних ворм ва иові обста

вини та випадки життя церховноrо; Орrаном хаионичноі Діял:ьвости 

з кінця · ІХ ст. · ст ае постійпий собор або Синод .еписхопів nри . 
хафедрі хокотаитииопольсьхоrо патриарха, який фахтично став rо-

ловою всіеі Східної церкви а оrJІяду ва те, що теріторіі ииших 

східних патріархів підпа)Іи під :иусуJІь:маноьху ВJІаді• AJie й стаючи 

иа такій . ховоервативний поаиціі, r11ецьха церхва і в сей період 

багато утвори.па фактично ио:и~х церковно правних иор:и. Особ.пиве 

аначіния мають тоrочасиі джерела шлюбиоrD права, що стажо в сей 

ч.ас ва Сход! вихmtzве правом церховиим. СиJІу і важність по

станов&{ Синоду иадавав імператор~ ях вища в~ада в Візавтій

ській церхві; важи1Ь1 сииодаJІьві ріmепия" аатверджекі імперато

ромІ· ааиооилиоя до юрид:ttЧпих абірвиків а імеве:м вовеJІ81 Не піа

віше ХІУ ст ·; завадева було в ковотантииоnольсьхій патріархіі 

порядок всі важиійші ахти патріархії · вписувати в особий кодекс~що 

зберіrавоя в патріарші~ хsиие~яріі / хартоQ1жакіі/. Кодекс таких 
актів видаво Миклошичем та МЮJІером-; серед тих актів есть дуже важ-
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иі дохументи по історіі боротьби украінськоі церкви за незалеж .. 

ність від мосховсьхоі - / витяrи а тих документів, в російс ькому 

перех.паді параJІе ьио s rрецьхИJr[ ориrіва.пом , подаво проф . А . Пав 

JІовим в т ~ УІ '~Р:уссхой Исторической Биб.піотеки'~/ . 

По завоюваивю В1вавтіі турками патріарmИй Синод продовжуе 

ВІtковувати фувкціі влади ве ті.льхи судовоі й ад>іів:істративноі, ал ~ 

й заководатвої - в цей час вже едииоі. Заководатва діяльність пат 

ріаршоrо Сив:оду аа сей час буJІа дооит:ь зв:ачиа і широка. Патріар

mим Сииодом видаво нові важи! постанови в ш.пюбв;І оправі'~ в справ і 

новоrо / rperopiaвoьxoro / календаря" виділеио украіноьху церкву 

від авяаху а московсьхо:ю та від sа.пежиости мосховоькоrо митрополі 

та~ Jтвореио патріаршество в Московщині - а установленням ав

тохефа~ьиости иооховоькоі церхви~ виаиаио акіиу церховвоі влади в 

cs. Рооіі • а оаме - патріарmоі фории ga ФОМJ Сивода.и:ьву, визнано 

оа:моотійиіоть ииши:х православних церІСов - rрецьхо1, ру:минськоі,оерб

сьхоі '" буховиио»хоі.J 

В умовах залежвоо~и царruродоькоі патріархіі від чужовірної 

влади діяльиість · патріархіі в сей період поавачаетьсп Фактами~ 

що овідчать про пор1Пlевв:я каио;вичноrо права. Як ва один з фахтів 

ие-хаиовичвости~ ожід завважити на ті умови, аа яких І886 р. ви

даио буJІо царІ'ородоьки:м патріархом Диов:исіем~~ з нахазу Отоман -

с:ьzсоі Порти, rра:м:отr на підпоря.цхувапия 7Іера1нськоі церхви мое -

ково:ьхому патриархові.· Сей векаио:вичний ВЧИJІОІС ДОІ"Овано nатрі ар-

хом беа аrоди патріарmоrо Синода" ях важнійшшrо елемента законо

датвсі ВJІади вое.иеиоьхоі церхви; току патриарmий Синод аиу.uював 

праввість сеі подіі фахто1\{ усувевв.s: патр. Дионисія з патрlаршоі 

каФедр~, через що автоуатично відпали усякі сумніви, що ся гра-. 
мота ве :м:ае хаисв:ичноі важиооти~ ЯІС видана без участи істотвоrо д е .... 

рела тогочасиСJі з ~:.r~онода1'иоі -еJІа.ди - nатріаршого Синоду - та аим 

заперечена. 
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Оо о би от 1 rраиоти патріархів видава.пис.я:-, правда·, і ~ сей час, 

але вов~ м~v. апачіивя те саме~ що раніше али ~~~f~ та 

'Ui!tmJt(;., що подавалися у відповідь в:а запитапня провіиціІJJІЬИ'ИХ 

еnіскопів та окремих осіб в ріжких випадках церковно! прахтики, не

передбачених чинним право:м: •. Се буJtи ве заховодатві ахти, а лише ав

торитетні пояснения чиввоrо права~ що ке моr~и мати фОриально-обо

вязховоrо аиачіиия иі ДJІЯ xoro·, крім ті..пьки беапосередио саьmх 

кореспондент ів.· Ко.пи факти чво де-ихі з тих rрамот - відпо.відей -

дістали 1 заrаппно-церховве аиачіивя в rрецьхій церкві та вавіть 

перейш.пи а тахи14 ав:ачіиия:м: і до в:ао, то ее відбJва.пооя ие в вао.пі

дох заrа~ьио-обовязховоrо аахоиодатвоrо припис1; а проото шляхом 

nові.пьноі рецепції в:а оонові виsиаиоrо авторіте~а 1 самих авторів 

і ввутріши:ьоrо звачіния іх творів .. ; оеред тих авторів бJJІИ і приват 

ві сві'l'сьхі JІюде / див. попередвій розділ: ~хавоничи1 праці іерар-

хів та :юристів~ / •· 

Державний закон. я~ аовиішнg, видиха орrаиіза~ія, церква 
..... -.. -- ......... ·---- ... --~ 

входить в крут правпоrо життя ~ЮДОDКОі rром~ди вваrалі: іі чжени 

оуть раеом і ч:JІеиами певвоі держави.! Току правві :аор:ми, що :м:аІіть 

чиин оть в державі~ поширюють свою чиив1сть і иа церкву та визиа

чаD'l':ь poJIIO церкви в сфері rром:адс:вхоrо життя ціві.пьиоrо та поJІі -
тичиоrо~ ~ Таким чином, аоввішие nраво церхв.и мае с воі:м: джерелом ____ .... _ ... 
право ц!ві~ьне та державие. Що ж до втр~чания держави 1 виутріш-

---------иі церховиі справ~ 1. · відиосииИ; то ріжві хоифеоіі отоять в 

сім иа ріжиих прінціпіяльиих основах. Церква хато~ицьха одхидае 

иожливіс~ь яхоі будь участи тут з боку державвсі впади} католицька 

церхва .nише nрипускае'", що держава може -tіаьки виав:авати ті заков:Іf 

виутріШНDоrо церховиого порядка~ що rтворекі самою церхвою і вже 

1о~кують Фахтично З поrжяду ж правоолавиоrо та протвотантського 

цер~овно о права визнаеться можливість 1части державвої влади в 
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церховиому аакоиодавстві, ее 6 то, що вона може давати норми • д .ІИ 

внутрішних с )tрав та відs:ооин церковних~; aJie при тім завше ма~т ь 

ся ва vвa~l, що ааховодавець сам иале ить до церкви і ~ииить все 

в ц!жковитій аrоді з :аеаиіивими основами і і вJiac-m воrо права. 

Украіиоьха церховио-правна думка мае ~о до c~oro сво вла

оиі sао~и;~ які аиа11:в:о ріжия:тьоя: од візавт ійс:ько-мооховсьхоrо 

церховио-правиоrе овітоr~яду в оправі відвооин між церхвою і дер 

иавою. Церква мооховська ие тільхи засвоіла оо6і візавтійські прін

ціпи що до царя, ях світо:ькоrо rолови церкви, але й дахій розвинула 

іх в тім напрямі, як nрактично /звівши себе до службово! ро.пі в д р 

жав!/', тах і теоретично /висловлюючи устами рооийо:ьхих каноиист~в 

прівціп ~иеможливоати істиуваиня рооійсьхоrо православія без само

державноГо царя~;.# Між тим~ церхва украінська на початках нашої 
хриотияноьхо! д~ржавнооти ве ааовоіла собі тахоrо світогляду / ях 

і на М:ооковщині остаточно 

війmе/; в дальшому ж доля 

ааовоівоя та розвинувся віи вже піз

оудила ухра1нській церхв1 перебувати 

в державі з чужовірЕою J В.Падою, що вже само ообою вик.пюча.JІо беапо

оередню правотво'Рпіоть оеі влади у в~tутрішиих відиооииах церхви.Ви

зв~чи Державку владу за джерело церховноrо · права в аовиішиих цер

хавних відиооивах~ украіноьха церква ве двозначно і категорично 

nротлв~ТDОЯ втручанню держави у внутрішні правовідвосини церкви. 

Про ое ясио свідч~ть ті акти правоовідомости украіво~хоі церхов

ио·і rрОкадЗrІ, яхі м:аемо в часу боротьби украіноьхо церкви за свое 

право / иапр., протести й протеотаціі до хоролівськоі влади · ~а 
• 

до Сейму, між в:ими о.павноевіотиа "Протеотація11 І62І р., "JuJf-i-

Jietd/ fl/ ~ ·, ~ 

в церкві 
t 

Сов!товавіе о блаrочеотіи11 І. ·~ Синопсіо 11 та ии./. 

Східній законодавотво держави ста~о ·джерелом цsрковно 

-------------~--------~~---х/ CrвopoD. Учебиих:о церх. Іфава~ 2ІІ - 2І6. /вид. І9ІЗ р. /. 



·ro права відхоли церква вотупила в союа а державою. Той_ со:рз 

rяв~яе з оебе ватуральну еволюцію т охратичних традицій ~~1ич

воrо світа Як античний світ ве ьизнавав поділу мі~ держав - - · 

ною та реліrійною орrавізаціею, так і в новій рим:оь:кій державі 

еркови закоии християн:сьхих імnератор ів бу.пи разом з тим: і дер-

жавними закопам:и, до вииов:ання яких rорожане ПРіDНеводюваJІиая. зов

віmними способами. Перший заков, Юстіяиовоrо ходекоа / закон феодо

о ·я Велихоrо/ иав:аауе :'/Сім народам, що підJІягади римск:ьому імпера

торові·". держаІJиоя тоі . віри, яхоі ап. Петр · научив риuян, а ти:м, 

ХТО дерЖИТЬСЯ: ереТИЦ:ЬКИХ доrмаТіВ, ааrрожуеТ:ЬСЯ ів:фаміею·, ГНЇВО1'4 

Божим та карою в імя і:м:перат ор а ~ Взявши на о ебе обовн~ок додер 

жувати в церхв · чистоту вірtі" Х!)истиянс:ькі і1-tnератори~~видали чи

мало по справах ц ркви захоиів, що належали до ріжних сторон цер -

хавного життя Для с~ого законодавства ие ~еrким завданням стояло -

поrодити ерковний 1 орядок з державним, що був насхріз~ пе 

рейнятий старим-, поrав:с:ьхим духол(, і ра.зом дати пайбільше 1tожли-

вос и для ців·ліааційпоrо впливу церкви ва життя громадянства, ще 

бу.по виховано в с""арій вірі; Тому імператори в своіх законах по 

деркавних оправах даваJІІf санкцію собориим постановам:, які ч рез 

!L' д сwrава.пи характер за онів державних, лоширюваJІи межі церков-

но! юриодікціі ·, доручаючи· еписхопам: справи цівільпі / переважно 

mлюбнt й родинні/ та сnрави rромадс RO б.паr одійности, oкp,eoJmn 

али nрава й обовязки хліра, як окремого ставу в державі. В та

.~з ~ д.яльвос и rрехо-римськоі влади в римській державі і прояв

JІ.s-Ів~я. тоtі теохратичиий поr.1яд античних ч:асів~ що церква та дер

!ав~~ ях тіЛо й душа охжадають один орrаніам і що між ними 

чер ~е мусить бу-ти ваае'Мв:іоть інтересів та спіJІ:ьиістf) праці. 

Сей .ріиціп я6но висловжеио та nослідовно проведено в церковному 

а аж ао з,:вотв1 Dотивіяк,;. •· Ков:фліхт між держзвиим та церковним пра-
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вам ма~и характер лише випадковий, бо, як виоловлюва аая одна 

юстив·якова новела, законодавець " ве ватидався поюоджувати 

свої аако и s соб рвим:и канонами." В вовеJІі ІЗІ пр оо то оа· ач:е:!їо 

провідв:у ДУJІ.ХУ юотиніяновоrо аахоиодавства ... ~ що ці, ві.льиі аа оии 

ве · чивиі проти церхаввих доr1.rатівr, але м:ОЖJТ1) иеrувати дісціnлі

иариі пост ан~в.и ооборів', ее б то кав:оии, коJШ тоrо вимаrае сп.:.пи 

пе добро. 

Після Юотініапа церковне законодавотво продовжувалося його 

паст~пниками · Найбілвше заковів в церковких справах видаво імпе 

раторами з д кастій . 1Шхедоиськоі а Комвеиів - 8 половини ІХ до 

· хів:ця ХІІв. ОсобJІиво ва иl для церховио о права ове.пи і:м:пе а--

торів Льва мудроrо та Олексія Хо е а в шлюбиих оnравах; saxo 

в:а:ми сих і:м:пера орів ШJІЮб е право оотаточно введено·, ях спеціаль

на raJiyзьJ в сх.n~д прав церховиоrоо Ті імnераторо:ьхі зако и, що 

містили собі нові права д~я церковних установ~ видавалися я~ 

і ахти nancьxoro тва на Заході~ в формі бул~ ее б то, 

грамот з лривішекОІ) золотою печаткою "'fl9~rrJ;зirvi W / j инші 

грам:оrти маJІи не -raxy уро~иоту форму jл.JгrtJ.,;г_/'~'*1 Ісz.~ / В 

сJІа.Lя:но:ьхих иезаJІежиих ерствах ові доби в BoJirapii та Серб.іі, 

иаціовальи царі в давали важиіші цер овні аахоgи так само в 

формі хриаов1JІ -

Дераавие захоиодавотво піс ·я - стивіяно oro qacy вже ие 

вияв.пя·JІо в:і тоі твор11оо и·j иі на .. ть ів·ц· ативи, ях аконодав -

ство давиійше ; 1и1ціатива вичайво и еаала самій церкві, а 

імnератора~ха влада авичайио в б·~ьш чи меиm rрочистій формі 

затверzJвапа поставови патріарха 8 Синодом. Відріжвяжося дер

жавне заковод*вство оьоrо часу від попередвьоrо і овоім харахте-

ром. Са:м.RПІ життям витворюваJІооя в Виаантіі власие візаи-

тійоьхе право, одкіипе від отароrо Dотивіяиовоrо права. Ях са 
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ми вац!о~алький сх~ад rрецьхоrо наоелевня міиявоа через 

етич і впливи оу }і~ вих, переважно славЯне :ьких, нар.одів, тах разом 
.. 

а ти:м міняJІиои правні погляди-, поияття та авичаі. Ое вивлиха:.По 

нові ходіФіхаціі ~іsаитійськоrо захоиодавотва, що мівяли йоrо 

арактер. Знаменита Ex~ora, юридичний абірвик імператорів Льва ___ .. __ 

ІоавІ8 та Коиотав:тииа Копрови-ма / по.повиии 1ІІІ : в./ - ее вже 

ие чи оте Юо-rивіявове пра во 

туціі. по важ:війшим пи аипя 

а в~аоие rрехо-варвароькі ковсти 

права. DC'l' ииіяиові хвиі"и вое б іл»-

ше аабувалиоя 1 на рухах візантійських юристівІ поруч з Eк

.n:oroюj аа.пиmалиоя: ще Jiиme хоwі.пят-івиі витя:ги в J)отів:іяв: .ових 

кииr. Таке становище опоиу зt11 ~liiiepa'.t!opa Ваои.ия Махедовянина 

зроdити в:ову ходіФіхаці:ю Dс.=rіаіявовоrо права, ви~бравши з йоrо 

вое, що ааховаJІо свое ав:ачів:ия·, та видіхивши так~;' що вже ааота

ріJІооя та втратиJІо ои.пJ. В:аоя дхо тих заходів появивоя Про

хирои імпер. . Василя :Махедоиявииа - ее о то рJчва хииrа захо-... ___ _ 
ків.' Той самий імператор зібрав уривки всіх иечиивих аахо -

иів 1 поруч з тим дав вовr редахцію чи:в:ии:м: Юотівіянови:м: 

захо:иак .. в збір:в:иху 11 Ревізія Захов:ів 11 t.JktXAf..tf:::J~hJ Nlit vtftttJIIf. 
Прохирои аа життя тоrо ж імператора видаво в друrе в иовій ре

дакціі під назвою Епаиаrоrи~r Ся ходіФіх_ація дійшла. до иас вже __ ... _____ _ 
в друrім видаиию - під· назвою БааіJІіх і ее б то царсьхих за.хо-

--------
иів, що видав іх вже сии BacиJis: Махедоиsиива JІев МудрЕй. 

Завоювания Коистаитивопо.пя турхами в:е ввес.по a1vriв в 

церховиому пра,ві християнсьпх народів, що підпа.nи JwtqтcyJIЬJo!a.и -

ській в.падl • З своіх вJІаоиих інтересів завайовзики в:а тор

халиоя: віри своіх иових піддаиих і иавіт:ь иадда.nи хрио!'и

яиоькій іерархіі такі иові привілеrі1, я~их вона не мала по

переду. Вже перший завойовв:их Царьrород:~ Мухамед ІІ ви нав 

патріарха духоввим rоловою воіх раів - християнських підда-
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иих турецько! держави. До патр1архіі пале ажи тепер судові onpa 

ви ве тільки церковні~ а~е й цівільв1~ о-скільки дотикалися воии 

режіrіі - вапр.~ справи родинні~ шлюбні~ спадхоеиві. -Крі• того 

патріархов· иале а~о право nосередиьоrо суду ие тіжьхи між 

христианаии 1 аже й між християнами та мусульманами, ко~и обидві 

оторони зrоzувалися оддати справу- ва присуд nатріарха. Для 

сррав в~асве церховиих залишився nри патріархеві nоотійиий 

собор чи сивод~ в оклад якого входили не лише архіереі, але 

й визвачві«ші пре~виик• rрец~хоі націі / т зв. фанаріоти/ 

В 60 х роках ХІХ ст. поя:виJІися вироблені представкицтво:м: а ду-

ховеиства і :мирян та затвержені турецькою владою каконичиї 

устави вро вибори патріарха та епирхопів, про устрій С.Иво-

да та патріар о і ради і т. ив. Таким чиио:м і турецькі 

державві аахоии иа.хи в певвій кірі авачіиня дzepe.na церков

иоrо права д.пя rрецькоі церхви в межах Отомаиоькоі імперії. 

Державні закови взагалі стають джере~ом церковного nра

ва в східвих церкв.ах~ а ДJІЯ автохеФа.пьвих nравославних церков 

в Греці!, Серб11, Бодrаріі~ Румуні!, в Московщині, на Украіні .. 

1 першою. оовов·ою іх автохефаль:в:оrо походжеЮІя. · Між иншпм, акт 

про автокефальність ухраіиоьхоі церхви видано урядом Ухраін~ 

оьхоі Народиьоі Республіки І січ. ~ І9І~ року 

ЗВІРКИ ДЖЕРЕЛ Ц .РКОВНОГО ПРАВА •. 
·------------~--~--------~------

Першими ааховодавцяии християисьхоі церкви Оули апостD~И. 

По смерті іх християвоьхі rромади правилися своїми епискоnа-

ьm по тих 

_ст o.n :ь с ьхих 

в:оrо uттs: 

нормах, що даио було в 

та що буJІи. аа.rаJІьв:и:м і 

т.~. ·церхо:ввоі діоціп.nіии .~ 

nосланнях та предаmнях апо

иеобхідвим заковом церх в 

Тим часом християнськ r о 



:ма и рос оторив ся далеко за ме~ ри:м:сь~оі імперіі -, і . вин! .Х 

ла нео зnexaj що ерховво-юридичні норми аабудуться та пошхо~,r ть

ся. От ·е nотріб о було ті церковн· традіціі виложити ва пис1)-

мі форм· заrальио~обовязхових прави~ і вести іх у бір-

хи д я рJчпости користJваивя 

~яються дуже рано ВіJІьшіоть 

Ми. Такі збірхи дійоно й nояв -

х иа~ежить до ІІІ, а де-які до 

ІІ, можливо й до І віху христове~ ери. Для більшоі авторитет -
вости аІ<і sбі. рхи виводилися від апоотоJІів і надписувались 

іменами апос'fо ів в своїй ости , при - чім де-икі окремі 

nравила вкладалися в уста тому и и о апосто.пові зокрема. 

Збірки церковних правил~ що ааавоюються апоо~ольоDхій доб • 
------------"·------ ------~--- ---------- ------------- --

З пайдавнійших sбіроІС церковних прави.п відом· такі: 

І/ Науха І2 апосто.пі:о ;.2Jttfeq_~ rtiPIJ/llf«,klмd't!~ Сю памят 
----~---------------ку зв:а:йдев:о І87б р. митроп.: Ник ідійс:ьхим Бр ев:иіеи в руко -

пиовому збірвихові ХІ століття. З того часу появилася ціла лі

тератrра а приводу сеі памятки, але й досі ще 

з певиіс!ью час і іоце іі походження. Оди~ учеві вважають ча -

сом походження· іі ІІ-й вік, ипші нав ть -J; тах само що до 

місця походжеиия - одиі вважають, о збірка появилася в Еrипт~ 

ииші - Сіріі. По зміоту пакятха ватуральва роабиваеться на дві ча

стив ,- В ОД:ВіЙ МЇС'l'ИТ:ЬОЯ BafKa ХрИОТИЯИОЬІСОЇ М:Ора.JІі, В друrій ----основи отаро-християиоькоі rромадськоі орrаніааціі. ОообJІиво цін-

ва ся оставия частииа, що подав иові відомоати про старо-хри-,, 
отиявсьхr rромад1, а rоловво - про ·1иотитути апосто.пів" пророків. 

JЧИтеJІі}; еписохпів і дияков:1в" про хриотиянсьху евхаристію 

та инше. Піо~я знайдено 1 аатив:оьхий перехлад першоі частипи . 
ее і пам:ятхи~ де вих.падает:ьея: :мораJІьва наука ~ 
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2/Дідасхалія / Навчання/ апосто ·в 
----~-----~---~----~------~-------систематичвий вихлад хриот оральпоі ваухи ерковвоrо ст ою 

і діо іпжіни Збірка алежить до І в.. ор·rівальки рец -

хий техст ДідасІсаліі :в:е дійшов до вас а ійmли .пише переклад~r 

іі па мови сирійсьху, арабську та Ф1опську; ес ь де-як ра 

менти оеі памятки на латинські~ мові · .оцем походже я 

о і збірхи бу.ла правдоnодібно С1р·я, хоч сама Дідаскал·я 

вхазуе на ЕрусаJІи:м: аnостоJІи наче б то !бралися в Ерусал мі 

nричини великої иебезпехи з боку предотавників ріжних еретич-

них напрям1в . і ох.л~JІИ ою Дідасха.п в иауху д.ля хр:истиян. 

Найважиійше авачіння мають дві дальші бірхи, 

З/ В дальmои~, вже в ІУ в., сей аб рни бу.по nерероблено 

та доповнено, і вів достав вову назву 

Сей збірвих 

А~оотольсьхих постанов 

;c!Juxr~ nN ivrІІrr/.jtН J -----~------~~----~~---~ 
містить в собі поста -

нови~ що ааовоюють~я аnоото~ам та наче 6 то передані через Кли -

мекта учениха ап. Петра. Іnостольоькі поставови мають 8 роз

яких ополучено три зdірвихи~ що появилися в ріжиі 

та од ріжиих авторів. Перша збірка; що обіймав перших 

з яхоі 

ділів; уявляв з аебе Дідаокалію, ~ише трохи sм-нену, 
~ 

моrам часу/ вапр., додаво иові церховпі посади, 

пости, яких иекае в Дідаокалі і/.· . Сьомий роа

з oeCSe відповідQ' аміну ~ НауІСи І2 апостtілів'', 

рес..11ено правиJІа про nрорахів і до.цаио про и ову 

церхови осаду - пресвітерсьху; між епископом та дияхо~ом. 

Восьмий роздіJІ ое -re ж охрем:а по вмісту хпиrа, що Nae харах-
• 

тер церховио-праввий і містить в собі постааови в імеии 

хожвоrо з І2 апостолів; в рукописах ся тре~я чаотипа Апо -

стольсьхих постаиов мае охрему назв1: " Поста ови св. Апосто -
лів про рух nоложеиня 1' Від сьоrо оотанньоrо розділу і вся 



44 

збірха дістала в:азвr АпоотоJІьс:ьхих ПоотавQв. ' Тах иазваио всю 

:цю збірку в остапвьому І 85 І апоотоJІьсьхому прави.лі. А о 

стол~сьхі поставови появилися правдоподібно в кіиц1 ІІІ або 

. в початху ІУ от;, бо: а/ церхва в сих па:мятхах переСіувае ще 

в стані rоиимоі, а тахе 61ло отаповище церхви до кіиця ІІІ~ 

nочатку ІУ в:; б/ доrJ.tати церкви в АпостоJrьо:ьких Постановах ФОР1d:У

льоааво так, як вимаrа~а c~oro полемиха Q рхви nроти ереоей, 

що виника~и в перші три століття} але тут нема ще вхазі -

вох иа аріаисьху ересь, що засуджена першим вселевсьхим собо

ром 325 роху• в/ церковні письменники ІУ в. говорять про Аnо

стольські nостанови~ як про загально відому книгу і хоч не за- . 

лічуютп іі до книr хаповичпих, але рекомендують для qитання 

в церквах / вапр., Афанасій А.хекса:адрійоьхийr~ Епифаиій Кипрсьхий/ 

Збірха Апостольських Постаиов- . повстала і викJІючво вжи -

валаоя в церхві Східвій. Але й в:а Сході ся збірка підпала 

с~орій цеваурі з 6оху пято-m стоrо або ТрульоDхоrо собору f69Ip~ 

що 2-м своїм правило.:м одхивув Ап. Постанови, як пошходжеві 

еретиками. Про те охжадачі rрецьхих каповичних абірох 1 далі 

користувались АпостоJІ:ьсьхи1m Постан ова:ми, в.паове УІІІ-ю хииrою, 

в якій міститься найбілЕІІа хаиоиичиоr.о м:атеріяJІа. УрJВХИ з оеі 

хииrи через посередиицтво rрецьхоrо иокохаириа JВійш~и 

нашу Хормчу хиигу. з і1. пек Правил верховних апоета~ів Петра 

Павжа і всіх І2 апостолів. Впаове і сі уривки, після 

т~у~ьськоrо правила~ не мають 

х і взагалі ціла аб р а. 

хавовичноrо аиачіииs тах само, 

А~е их !оторичиа паиятха, Іпо-

~ольоьхі Постанови мают~ величезве зиачіиия , 6о дають живу 

картиву церковвоrо життя і дісдіnліви в перші · три отоліття 

життя християиоькоі церкви. 

4/ В авяажу а Апоотол:ьо:ьхими П.оотавовами стоіт:ь ще один 
~ І · ~ І І І 

збірвих - ~~~~~~~ --~~:-~~~~:~~~~ j,L~fh'lJ &UY Y'II)IІXЛOr/1J.f"h'/ .Поя -
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Апосто.пьоьхих Постанов, CSo в остан

згадуються 8 квиr Апостольських По

буквальву ех дність де-яких Прави~ з отанов. З 

Постановами 

ДJІЯ Прави.л 

можна поясжювати 

св. Аnостолів. 

тим, що Постанови стали материялоJ 

Значна частина Правил св. апосrолів міс ить в соб1 но~ 

ми церховиоі практихи з часів апостольоьхих~ але де - які охре ,.___ 

мі nравила, очевидио, nоявилися ( були заведені до збірки в е 

піsвійше'; в:аnр., ЗО-те правило~, що заОороияе домагатися епи -
'-

ОКОПО"Ва з допомоrою світськоі влади, або 37 п що 

нахаауе, аби в кожиій прові:в:ціі собори відбуваJІиоя двіч:і на 

ріх; яово, що сі правила моrли появитьсh вже тоді, як церк

ва 6ула в оаьаі з державою, ее б то вже за nерших християн -

сьхих імператорів, а ее було вже біля nо~овиии ІУ от. мабудь, 

в ківці ІУ от. появилась і вся збірха Правил св~ апостолів, 

як письмепна рамятка. Про неі вже ясно згадуеться в поста

повах Константивоnожьськоrо собора 394 р. 

Звертае на себе ув~rу, що правила св апосто~ів в де

яхих· чаотинах дуже схожі з nостановами антіохійськоrо со

бора З4І р. Учеві п иходять до думхи~ що схладач збірки Пра 

вил св. апостолів~ правдоnодібно якийсь автіо ійсьхий хлирик, 

черпав ма~ерия~ а постанов місцевого автіохійськоrо собора 

і назвав т~ правила апосто~~сьхи~; щоб надати ім біжьmий 

авторитет апоотал~оьхоі традіц!і~ 

ДоJІя: Прави.п ов. апостолів бу.па не одв:ахова на Сході 

і в:а Заході.. Поnереду збірка міотиJІа в собі перших 50 пра 

вил, піоля яких в отарших рукописах стоіть еп!жоr,·ях~й пока- . 

зуеj що тут був колисD ков:ець roiei збірки. В такому складі 

збірху ою переклав а rpeЦDXOi на латинську мову в кінці У ст. 



рим:о:ьхий аббат Диоиисіk" ·л.. В nередмові до сього перекладу 

аббат Диов сій зазнаtLае, що за його 11асу правиJІа сі ще не '~У 

ло загально визнаио вони . ще ве вважалися аа пезио апостоль-

сьхі Та й в оrлав~ само орігінальвоі rрець-оі збір и вони на 
е. І t\11> " І ,.1 &.-./І іf.валиоя тз.к звав апостоJІьс:ькі / ~ i~ft'llWPl 'ГІН ~~r 

Вже . в nочатку от в:а Заход· вони підnадають nросхріпції 

і римо кий собор з· · паnи Геласія за.піч:уе іх до книг апо-

КРИФИЧИИХ 

Малоrо / 

Але авдяхи тому, · що кавокичний збірних Диовисія 

• ти у собі Правиша св. апос1олів/ рако ужива-

пий буз на ~аході_ правила сі Фактично стали ~·м джерелом 

ерков ого права. Не зразу д стали с' равила . п вий авторіте~ 

і на Сході Автор сиотематичног збірника 
~---

в 50 т~тул· в Йоан Схоластик, родом ант 

у св1й збірни~ езоюовсрочно Але пев· дом:Іі 

цер о них ханснів 

хіецD, пряймае іх 

автор пізнійшого. 

rpe коrо Номо анона в ХІУ титулів, клад ноrо в ~оис антипо-

полі в nочатку ІІ. ст. ·, приймае ті пра ·:па з ими ж or о -

ворками, як і Дшоиисій м:алий: ·мен е іх " • в апосто.пьоькі'1 , 

а де-які з них просто вва·:ае за сумвівн~ Тільхи з хінці УІІ 

ст. трульсьхий УІ вселенеький собор/ 69І р /, що о инув, як 

ми бачили~ Апостольські постанови, о~каль . зав в 85 апостолв

сьr<і.Х nравил до загал:ьних джерел церховиоrо nрава. AJie й оей 

собор назвав іх" Переданими наr іч нем ов.апосто В 18 
/ rux.;:нx.-

~.?/vri(J 'l~И bYdf«.ii zW 1:tf/щ fX./Юff1J~tJ.r') · пач:ить.1 і він не 
вважав іх а оригинальвий твlр апост ів· хо 1 поставив іх в 

першу лаву джерел ц рковноrо лnава. Те ісце аде~ rють вони 

в каноничному кодексі Cw і в:ьоі ц рхви · 1 о оьоrо часу. 

По свойону змі ту Прав11 а св Аnосто_·в обіймають воі важ ... 

нійші сторони церковнеі адмі5·страціі та зжтти х іра 1 міряв. 

По формі ее - коротхі норни, з зазначев:ия Д!о:ціпJJіварноі кари 
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nорушення nравиJІ. 

Код~Фіхація джерел церковного nрава. Дуже рано відчулася 
-------~~~----~-~ --------------~--

потреб~ кодіФікаціі джерел церковного nрава 3 усіх церковних 

правил та державних законів в справах церковних утворилась з 

часом маоGа церковно-правноrо матеріяла. Потрібно було з тоrо 

матеріялу скласти збірки, щоб зручно було вим кориотуватись.Такі 

збірки й nоввляються Одні з в:их містять в собі постанови власти 

во церковного законодавства - .церковні хавови; другі містятю 

т пь~и державні захоии в справах церкви та витяги з джерел рим -

ського права, що пр датні були ДJІЯ сдрав церковRJ-!1(; ив:mі місти-. 
ли в собі закони церковного та державноrс походжекня. 

І/ Збірники ханоиичні. В перших спробах кодіФікаціі 
--~~--~--------------

канонів ІJ оборв:их сі хано-п nисали ся хроиолоr:ичв:им: порядком

в посліденній ну.4ераціі, відповірv ""~ том:у, як во:в:и появлялися. 

Лише, в порушення . сього порядку, попереду nравил місцевих со

борів nисалися правила першого вселенського / Никейоькоrо/ со

бора - з огляду на той високий автQритет, яким хористувалися 

ті канон~ в цілому християнстві. На пьятому /Халхедонаькому/со

борі 4бІ р. вже ходив по PJKax канонич ий збірних, · з якого про

читувалися в rолоо каноничні прав~vа- з зазначенням вже nевно! 

іх вумераціі. З YI-ro отоліття ~очинаються вже спроби оиоте

матизаціі канонів. Перша така спроба не дійшла до нас, 1 юt на

віть не знаехо ~енвя іі автора. Невідоипй автор ск~~ збір

них хав:оиів в 60 тит у .пів / розді.пів/. Відо:м:ос 1 и про ее J4аемо 

в nере~мові до дру-гоrо тахого збірииха, що автором: його був 

антіохійсьхий nреовітер Йоан Схоластик/ УІ ст /, а першу 

по професіі адвокат /звідки його призвіще - Схолаатих /, а 

після патріарх Ковстантииопольоьхий. Йоан Схо~астик склав 
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оіотематич:іrу збірху зaraJI ько ВJІ: :шав:их церковких хаиои ·в j:f5"."tY-
tf'ЬrJi rrJi ,..,~-,;-~-~-r~is-;:r;;h;;;--;:-~~д;:~-;;·--1;-~:-~~-::~ _ 

' тулів . Е уж кае еві ~ оловок в оро им озва~енням 

Мі оту • ЦіJІЬ ТаІ<ОЇ ЗбірХИ ПОJІЯІ'аJІа В ТОМУ, ЩОб" ОПОJІУЧИВШ1'І В 

од в 
. . 

1оце відповідвий матеріял no кожвому питанню, nо.леrчити 

тим: хор отування каионами. В І!очатху с е і збірки подано дже

рела,~з яких !і ск.ладеио" а саме: правила апосто.пьські /86/~ 

правила 9 rрецьхих соборів / 4 всеженоьких т~ 5 міоцввих/ і 

правила оарди.кс:ьхоrо собору в rрец:ькому оригиналі. ·~о сих за

rал:ьио визнавих джерел Йоаи Охалаотих д ~ав два хаиовичиих цо

оланвя отця грецької церкви Ваои~я Великого, поді.пивmи іх ка 

68 правил. Сей додатоІС падав зСSіриихові СхоJІастика характер мі

сцевий - ях збірпика rрецьхоі церкви, бо хавоиичні nосJІавв:я от 

ців rрец:ькоі церкви Фактично іrиорувалися на Заході так сам~ 

як на Сході - дsхрет ~• римських пап. Збіриик Схолаотика~ в ІХ 

ст , nереведено на олавяноьку мову, коли прийма~и християнотво 

Морави й Болrари. 

Систематична збірка Схохаотиха д~же полеrчиАа хористуван

ия хавоничним кодексом, а..ле бу-ли в тій збірці і своі в:еаруч

ности. В ній трудво бухо роашухати правила тоrо оамоrо собора~ 

бо автор, додержуючи свое! сіотеми" :м:уtзів порушати історич~у 

послідовність хавоиів та розиіщувати правила тоr~ оамоrо поход~ 

zеиия по ріжиих титу.пах овоrо абірииха; 

Сю незручністю ОхоJІаотиковоі абірхи поправив иевідомий ав-

тор вовоі оиотематичноі збірки -~JrГ«~f~dr~~ ~~~~~~=~ 
оі оlитаr.и/ в І4 . титу.пах. · сей збірвих поділяетDоя иа дві 

---------------ч~стиии - оіотематичву та жроsожоrичвr. В першій частині ви -

хлаДаетDсЯ аміот каиоиів в ХІУ титrлах в поділох кожвого 

о 
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тит1 иа б льше чи хевче число розділів . Тут канони одиого а i

CTJ не в~одятьои т хотrальво, але ц1т1еться цифра~и. В другій 

чаотИхі подаетьоя амий текст правил в хровохогичному порядку, 

ях с~ оr.по у попередкіх збірвихах. rrахим чином~ перша" оисте:м:а

шичва частина збірииха стае показчиком до друrоі частини" де nо

дано поввий текст хавовів в порядку хронолоrічиому 

По зміоту сінтаrма в І4 титулах значно nовнійmа иіж ЗСПр- _ 

ник ехоластиха До 85 правил ааоотQ.пьоьхих хаиоиів десяти 

соборів / 4 вселепських і 6 місцевих/ та двох кавоиичних поо.nо.нь 

Василія Велихоrо автор Оінтагми до.пrчив ціJІий хавоиичиий збір -

ник африханоьхоі церкви, виданий хартаrе~СDХИм собором 4!9 р~ 

~остаиови місцевого коио~антииопольоьхоrо собора З94 р. та хаио-. 
н:ичні nocJianня св. · . отців rрец:ьхоі церкви"; сі пос.паиия окладають 

найбі.пьш а:аа"СJИІ[й дoдatttox а_,ірииха / додаво 24 првнІІзtа ов.Васи.пія: 

із його поо.пань та ваиово ааведеио посJІавв·;r І1\ІІШ11Х 8 ов от

ців/. 

Збірких в І4 ~итулах появивоя вже no с ертИ Йоава Схо

.п~отика / 578 р./-, бо в ~sбірвихові бачимо такі джерела, що були 

ие відомі Схо~аатихові. Але у всяхому разі збірвих міr появи

тися ще до ТРJЛЬОЬХОГО собора eer ~., бо в передмові висло~~ю

ютьоя сумзіви що до хаиоиичноrо начевня таких джерел, що бJ

gи за~верджеиі трувьс~хик соборо ,• напр., про апостольські пра-
( 

вила вбірвих І4 т. rоворитD, що не всі визнають іх, що послан-

ня св. · отців ие :мають рівного значіння з соборними постав:овами;та

хі оrоворхи ие мани б місця, холи б збірних складався після ~руль

сьхоrо собору, що своі:м: II-J!. прави.Іо:м: ствердив хаионич:иу важв:іот:ь 

оих даереJІ. 

І збірник Йоа~а Схоластика, 1 збірник в І4 титулів ск~аде

ио буJІо nриватвою ініціативою оІСремих осіб. Загально вживалися 
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сі б гиихи JIИme аавдяхи тому~ що воии поJІеrчували :користання 

церков правилами. Оооб~иво хористувавоя пgваrою збірних 

в І4 т/, бо віи був поввіщий та й зрrчв:іщий д..:1я ваивавия.69І 

року вео:ь схлад сьоrо зСSірииіса. фо · хаJІьио ухвалева .цруrи:м: 

правилом пьято-шостDrо тру~ьсьхоrо собора. До складу сього абір

иика увійшви і ІО2 правила самоrо ж трrльоьхоrо собор~. Сін

таrма в І4 титу~ів була основою цер овно~правиоі прахтики 

до появи и~шаних абірвихів - Номохаиоиів. 

2/ Збірвики державвих захоиів по церковних справах • Для 
~------·-------------~-----~---~------------~--~-біJІDШ sprчиoro кориотJваиия церховво-юридич:rи:м матеріялом, що 

nоявлявся в державиомr законодавстві, була nотреба вибрати 

звідти та. 1}-tіотити в OXD Jt~i абірхи о і з·ахов:и, я:хі на.п ежа..пи до 

оправ церковних. Тахі аСSірки появ.nяю'!'ься, хоJІи чинне право• 

rрехо-римоькоі імперіі було оходіФіховаие · Dотииіяиом в ів

СТИ'.\'Jдіях·, Диrеотах та Кодехс1 і доnовае:в:е новими законами 

тоrо Ж іиператора - новелами. Сю працю звичайно приймали на 

себе ті самі автори·" що сх.падаJІи й хановичні абірнихи. 

r. Збірник в 87 розді.пів І eo&dt'o .lfpf-l!.tК е(.. ~і~ 
t'#;ІJ'~j--;;~~д;;~--Й~~;~~-ёхо.паотихом в доnовнення до йоrо 

аистематичного збірв:ика канов:ів в 50 титуJІів. В сей збірник 

rвійmли поділепі на '87 розділів витиrи /по части в ориrиналі, 

по ·qасти в скороченню/ з дванадцяти иовеJІ сьоrо імператора, 

особпиво а иове~и І2З-оі. Перед ~біркихом подано короткий 

оr.пав 87 роздіJІів та передмову, в ах ій автор висловтое 

дуику, що і:м:ператорс:ьхі вове.пи ве тільки пооJІіДJЮТЬ ва ханана

ми, ~а~е й падаю~ь ім силу, що поляrае в авторитеті імnерато

ра. В ІХ ст. збірник сей, разом з ханоничним: зСS,ірником Схоластv-

ха перек.падено в Во.пrаріі, а після з Кормчих 6олrароьхих пере .. 
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хлад сей заведепо і до наших Кормчих . 

2. Більш повний збірних церковних хонституц·й /~ 
~·~· -----------------------------~~~~/неправдиво засвоюеться Феда-

рові Вальоаману / і називаеться через те nоевдо-ВальсамоноJим/ 

Збірн!t· !С сей називает ься е -trtt'pa.л.,f-t'f:--a., , бо розпадавт ь-

оя він па тр~ частини, з ях одна містить в собі витяrи Ко ek

oa, др~~а - з ~истітуцій і Деrестів, т~етя - а новел 1 що ви шли 

після Кодекса. Есть підотави думати~ що сей збірниg складено 

тим самим автором, що й збірник канонів в І4 тит лах /Сінт~гма// · 

та прианачений в доДатах до сього останнього збір ~ ~а 

v ~~ Номоканони. За того тісного звязку, який був в Віз~н~іі ______ .,. __ _ 

між церхвою і ержавою, державне заксподавство мало чималий вnл~ 

иа церrсовв:і справ;; з другого боху і церхавним закона4, що ули 

оанхціоиоваиі імпера'l'ороь(, аасвоюваJІася сила дер авних законів В 

мірJ того, ях сі вааемовідносиви с~авали тісиійшими, доц·льн·йше 

отавахю і церRQВИі канони, і державні заRови що МІстилися до 

того часу в окремих збіркихах, сполучати в один збірниІ(, внося 

ч:и державв:і закови під ті самі титуJІи, що й капони Так м чино ,.f • 

склалися мішажі підручні збірники, де були с стематизован1 ~ззом 

і ханони і державні закони. Такі збіриvх~ на изалися номоканонаАт . 

І. Найстарший Номоканон в 50 титулі схладено ка онич

иоrо збірника / Сінтагми/ Йоана СхоJІастика та його ж з ірв:ика /дер

жавних законів/ у 87 титулів. Збірник сей nоявивоя скоро по смер

ті Схохастиха- в кінці YI-ro або в noчc.l ку УІІ ст. Невідомий 

автор сеі компіляції удержав nоділ на БО титулів; але ка

нони під вожним титулом наводяться не текстуаJІ:ьно, як У Йоаf:а" 

а .лише цітуються цифрами За цітатаьп. канонів сліду15ть належні до 

них sаконn пе лише в цітатах, але і в самок~ техсті із .збірника 

в 87 титулів; чого не можна було умістити під 50 титулами кано-
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иичноrо збірника І число розді ів державноrо збірника - 87 - було 

б1льше~ як чиnло розділів -50- Сінrаrми /~ те подано о ре

им додатком о Номоканона. 

2. Тах само сполучевия Сіи.таrми в І4 титуJІів із збірником 

державних заковів f!иi!tШ-t'o :Ct/~1-c." даJІо оJІавв:озвістиий 
Номоканон в :t4. титулів. Но:м:о!(аІіОН сей :мае дві передмови, з яких 

видно, що оRльдали йоrо два автори - один в часі до трульоьхоrо 

собора І що · ві.цб~rвоя 69! р./~, друrий 883 р., коJІи в о ей Номока-

нон внесено ИОt}і додатхи - канони соборів трульсьхоrо, УІІ все.лвв:

сь·ого, двухратного 68І р. собора~ церкві св. Софіі 879 р. та 

re сти вов"йших ДFJржавних законів. В де-яхих рухоnисах схоро niaJiя 

8 3 р. ставилося прnти друrоі передмови імя хоиставтивопольсько-

ro патре' Фотія. 

ХІ1. ~~~ 

883 р . б в 

вже 

саме 

Відомий грецький кавоиист Валиоамон, що жив 

атеrорично засвоюе оей Нококанов Фотіеві,яхий 

патриархом константииопольоьхим. Р~зукіеться, 

що патр Фотіеві могла належати лише останпя редакція номока-

но а, до онана р. 883. А~е де-які 

Лі ге таль/ взагалі о~~~дають 

канонисти І rоловво 

авторство патр отія 

Цахаріе фон

головвим 

чином: тому а те друге -=~вrорс'І но буJІо порівняючи ие ач:ви , 

щоб за ту роботу взявся. ахий відомий учений та доотойв~х, яким 

був патр. фотій; річ в тім, що правила трульсьхоrо та fii вdе

_нського соборів вже 1 мабуть, до тоrо часу автоматично увійш~и у 

~нтаrrи u тахим чиио~ на лю дальшого р дактора nрипадало вве-

стІtІ лише правила собор:в 86! та 879 р.р. та техсти овійших 

дер ~вних законів 1), Але 1&\ nрави.nа сих останніх соборів оаме й ма

.п~І для: nа.т р Фо 1.я ас о6JІиво важне значіння·" · бо на тих соборах 

·дно яхися йогq п ва патріарmі, і с мало опонувати його до 

npar.1 

в І4 

над DКАЮченuям іх у 

'ИТ~лах дійшов до нао ве 

Номоканон. Крі т~rо, Пококаион 

в первістиому виді, а вже в дальшій 
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nереробці, що заовоюеться: патр. фотіеві~ тому й трудв:о сказ~·~ , 

що оаме в сій праці нал~хить авторові отароrо Номоканона та 

що мо в nрипадати ха працю патр. фот я. Що: до тоrо що не 

у вdіх списках Номохаиока маетDся імя nатр. отія,то вза

галі в абірииках тахого характеру імя автор в не часто по 

казуваJІоо.s:, а :між иишим імя попередвьоrо автора то й заве· r 

аалиmилооя ие відоиим. Тому певиійшє бу~о б вважати патр фо~ 

тія автором оGтавиfJоі редакціі Номохавона в !4 титу.пах 

З ход1Фіхаціею помохавона в І4титулах ходекс rгецько· 

церкви дійшов до повиоrо свого роавитху, бо вів вхлючав в ес 

01 всі визнаиі ва Сході воеJІеисьхі собори, важиіmі помісти· 

та П"ОСJІания найвидатиійmих отців церкви··~ а разом за:ков:и держав 

ноі влади по церховипs справах. Користуючись nоваrою переважно 

перед всіма. иишими :· збіриихами, віи пово.пі витионув іх із ужи'l, 

ху і за..пиmивоя основою церховноrо права на всJJо:м:у правооJІавному 

Сході. r 

4/ Сівопсіс. Серед ханов~чних аАірох звертаю~ь ва себе ува-
----------ry т .~зв.' СіиопсісиJ хоротхі каноничні збірки, що місти.пи в собі 

витяги з хан оиів-; саму оуть іх·, без тоі повної редакції, яку 

вони мали в офіціальиому те•о~~ . Порівнюючи з повним техот~м 

ханоиів, Сіноnсіс есть в певвій мірі nереробха сьоrо текста з 

метаю простійmе та ароауміжійше викласти д~dку та головний 

аміс~ хаиоиа, часом за допомогою нової, більш зрозукі~оі тер

міио~оrіі. Роаукіеться~ в такому скороченому вик аді можлив· . 

иеповиот і неточність текстів, - про те Сіиопоіси ши

роко входили в прахтиху завдяки свойому короткому роа~tрові~ 

ч&рез що хиижха ставала дешевшою та nрnступиійшою. 

Зародки . Сіиопоіса можна вбачати в тому, Що над церковними 

ханонами~особJІиво .s:x були в ов:и великі розміром, ІСоротка 
/ 
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пдсувавоя ~х зміст- щоб леrч було розуміти той чи инший . ка

нон та Jierчe . йоrо запамята ти . Т 1cиtt с:короqений викзrад з ах она і 

називавоя Сіиопоісом Пізиійmе nоявилися Сінопсіси на всі цер-

ковні канони. НайдавнійШі редакції Сінспоіса дійшли до нас або 

без іме!!и авторів або з iJ'A ~в:ами en · ефеського Степана та Симо

на W.tari~тpa' ДJІя нас з OKJ:.d ~'~"а. с· нопсіс ваІПІИЙ тому, що з комент а 

ріями Ардст па він був nоширений у нас в сJІавянському пврек.па

ді ' 

Б/ Покаянні Номоканони /покутиики/~ Крім ханоничних збірни-

ків заrг..льного змісту-, що :м· ст,JJІИ в собі заrаJІ:ьио визна • церков 

ні nравила~ з ~авнього· час~· появ.пяються збірпихи сnеціальи~, що 

мал на ?:Jа.Зі одну яку сторону церковноrо життя~ - як устави 

церховні: · мона~тирс~хі~ nокаянні вомохавони. Серед вих особливо 

ва.а~не ЗІВ чів:ня мали сі оотанні ... nокая иі во:м:окаио vr або по -

кутники / Н<")~ Зиход · во.111 називалися nенітеиціаJlа:ми/. В життю наро

дів~ які що ико nрийнялй Христову віру, бу~о баrато таких 

звичок попереднього іх поганськоrо стану-, з якими церІева мала 

найрішучійше боротися Тяжхими духов ~~1:n,y карами rріmиики поз

бавлялися всіх чи де-яких церковних прав, nоки не каялися та 

не nонес.хи відповідвої покути. ІІохут:в:і прави.ла отають досить 

значни1v1 елементом заrал:ьно церховноrо кодекса~ о ди, ваnр;~ .:н:а.пе

жать е-яхі . правила Гриrорія Неохесарійсьхоrо~ Василія Великого, 

Григор я ськоrо та правила соборів акхирсьхоrо і rаиrроькоrо. 

Але біл~ш сть покутних правил дійшла до вас вевідомоrо чи ва

віть не neв1ioro, апокріфичвоrо походження. В CJX правилах· .го

вориться власне npo публичві, пр~людві покути - nеред всіею цер

кво , в певи1й іх rрадаціі, вважаючи ва стеnеві самих rріхів. 

Але вже з У от оя діоціпліна при~диоі покути почииае ва Схо

ді запеnадат11, і поруч з нею витворюеться дісціnJІіва таем:в:оі по-
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' 
кути~ що rr:pи~ ё.'tТаJt1.оЯ за таем:ні rріхи" про яь:і признаваJІися на. 

сnовіді " Bj . 1 ідно том:у почJіпtае :мінятися уся покутиа дісці

пліна, виробдл ") :rис:ь а:е форJttально" а шляхом rрактики. Нові пр ви-

~а церховноі nокут~ м~ть авовімвий харахтер, тах само як 

більшості і ~біриики іх, що :мают:ь назву на Сході J(_(}(.,fl'o-vurti 

IJ'Uor-~ -"на Заході - ~~· f~'f.иllh'IIЩ • НайдавнійІUий 
з rрец:ьхих хаиона.J?іів засвсюетьоя конот. патріархові Йоаноs І\()_ 

с тнику, що жив в кінці УІ от .r, але фактично иалежит ь віи до бJit: з 

чо-rо нам часу·" бо в тім зСSірииху згадуються такі свята І Еости 

що іх у: УІ с'І". ще не було, та тахі письменники, що тах са140 11.ИJІ~ 

вже пісJІя ЙОС:l!а Поотиика.· :Можна rада'l'и" що сей хановарій но

fl'8ИВСЯ ио рані .... ше ІХ от. j тоді ж, в ІХ ст., йоrо перекладено н,~ 

CJil:tBЯHCЬICJ ИОЬJ, а в кіиці Х qи nочатху ХІ ст.· пе!)еRлав йсrо 

на грузинську мову rрузинсьвий цареЕИЧ Евфімій·, що був чс 1.11. ~ '• 

на АФоні. 

в сьому покутному :в:о:моканові та в ивших, що З а ИltM на 

зразох йе>rо повста..пи" довготермінове nриJІЮдне похалв:в:я, уста

новлене ~аиоваии соборів та отців церхви, заміняеться коr )тvо. 

термінов1м та не nуб~іqним, т зв~ таемпим nокаянням; зrлядно з 

до6JОЮ волею та а характером nов.ц~~нвя rріmниха амевшуеrсh 

чи окорочуеться покута 1, тахим ~ив:ом·, пря на.поженпю no:r<.fTИ ,!r1ИЙ 

мает:ьоя нам уваrу не стільхи об ктивиа норма хаиов::.в-, r .iJ 1.кn 

прінціп оубектив•ий ~ добра воля та душевsий похаявний Еаr~р~й~ 

н~ ВІ3,UаІОЧИ Ва ріrорЇСТИЧНЇ ТеЧіі В Цер1СВЇ.t ЩО Зar:n_ .r; 1 • .' .. 

Ва.JІИ такомі поолабJІеиню nохути·, вживапня покаявних ROMC \\аНС· :7 ~ З ; 

все більше поширюnаJІооя RC .пише на Сході-, aJie й :в: а Заході .. ~ ~ f.;Y 

ті:м: ПОЯВJІЯJІООЯ ~аrато іх варіантів. В де-яких rрець.кил т~ ~ 

.... _ 
:. 

вявс:ьхих похутв:их кав:оиар·іІХ·.· що склада ися ва зразох т зn . · и 

rи Йоава Постжика, трапляеться чи:м:ало правил досить q~rдF.oт с а 
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crry-; · призначаеться, наnр , похута те , коJІи х о nоложить 

воrу иа иоr ; про чоловіха ~ що зачатий на передодві неділі 

чи свята., rовори~:ься~ що то буде од·й" розбишаІСЕ: або пьянп 

ця. Духовва в~ ада стави.лаг· я до тахих лохутнихів а вели.к1:lrr 

застереженням і навіть заводила іх до івдехс1 книг ts отречеиних~ 

себ то · ве придатвих д~я церховиого у итху 

Широхе вживавня це:рховною прахтикою похаяиних в:омокаьо

вів вих~ика~о появу опеціяльноrо підручника такоrо номоканона~ 

що був складевий вже пісJІя: завоz·вання Ков:отантивопо.пя: турка , 

ее видв:о, між иишим; а тоrо-" що в йому есть правиJІо, яким заб·оро "~ 

иево аах.пихати турхів в ку1.а:и Йоrо перехладеио на с.павянс ьк.у 

/тогочасну сврОоьху/ мову, і а відповідними поправками його 
І 

:а1'!да.но І620 р. в Київі'~ а пісJtя передруковано в Москві К:иів k 

оьхе видання uae для 
даемо, коли буде ~ нас 

права. Грецьхий орігіиа~ 

вао не малий . інтерес, і ми про. його зга

мова про ухраівоьхі джерела церковного 

oaoro номахавова ви~апо І87~ р. ро 

сійським кановиетом проф. Павловим, і тФму в науці заовоюетьоя 

йому іия: аrадаиоrо профвоора.· t!ер~з те, що сей иопохав:ои містив

оя при важиійшій з церховиих хииr - при ТреониковJ., то він 

мае оерьозве аиач:івия ДJІЯ церков:иоrо права ва Украіиі ., а n ісJІя в 

Росіі.' 

На ~~~оді покутиі книrи, що звалися тут nевітевціалами,nо

нвлию-rьоя: спершl в Брітавіі та· Ір~андіі. В УІІот. папа Віталь 

ян послав до Аиr.по-Сахоів ва архіепиокопоьху хевтерберійоьху ха

федру rрека федора з Тареа - а спеціальвою метою, щоб віи nриото

су~в грецькі та римо:ьхі покуjтиі правиJІа до у;мовив тоrо краю. 

НасJІідхом т oro &І иихла rру·па авr.по..,сакс о воюких пев і тевціаJІі в.. З 

Брітаиіі та Ірлавдіі монахи Кол~баи та Rуммеав перевеспи пе

иітев:ціа.ли в державу франків-" і.тут у.твори.па-ся нова rрупа пев· 
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тевціа.пів франкс:ьхих ". І західні покутвики тах само к стять в 

собі досить чудких правиJІ-, за які чао ом суворо ооужува.nися на 

церховиих соборах Але як Східиі, так і Західні nокутиики оА

паково мають ц1вне історцчие аначіивя, ях джера~а для вислідів 

про иорови та зви~аі тоrочаоиоrо суспільства. 

Комежтатори церховноrо кодекса. З давиьоrо часу виникла 
--- - -~~---~~-~-~~~~---~-----~~-

потреба пояспити закови~ що були веясио аредаrовав1~ або містили 

в собі яхі иіоцеві чи заатарілі, взагалі незрозумілі речі.Ко

ротхі пояс ення сnершу писалv.сяна краях рухопису; але а часом 

приnисувалися до самоrо текоту правил і таким чииол самі отава

JІИ правилами . Напр ~~, до 59 правила Jlаодих йоьхоrо ообора, що за 

бороияло читати иа церковних аборах яхі хнижхи крім св.письма, 

даио було пояснення~ де подавався спис хииr ов. письма староrо 

й иовоrо заnовіту; ое пояснения зrодом стало да~ьшим по черзі -

60 - к - правилом Лаодихійоьхоrо собора. Грецьхі юристи та хаво

кисти иааивахи тах тлумачення охоліями, латиноьхі - rлооами.Ко--------- -~ -~--
ли яхе правило пояснювалося схоліями не однахово~ то дальші охо-

лії подавали оцінку nопередніх. Таким -qиио:м: виробJІ.квоя хокент.а

рій иа увео~ охлад кахоиичноrо кодекса В даль~сму сі охолії да

вали J.JeтepiaJI для mиpmoro витолховування каионичиоrо ІСодехс, .... 

Потреба тахого витолховуваннн чим далі почувалася все біль

ше. Кавовичний ходехо Східиоі церкви повотав на nротязі кjль

кох сталіть та не в одному місці~ а в р1жВ1~ церквах Сходу і на

віт~ Заходу; поруч а апостольськими nравилами~ що иалежать до 

вайперших віків християнсько! ери, тут містяться правила собо-

рів аж до LX от;, nри чому порtч а прави.пами ооб р1.в~ що відdN· 

вали ся на Ох оді, СSачиио тут прав.и.па о обора Сардихійс:ьхоrо /в.и 

иішня Бо~rарія/ та Карфаrеиоьхоrо / АФриха/. Ся ріжииця церІСовних 
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правил що~іоця й часу nовиив:а буJІа в:ик.пикати ріж:аицю в термі 

вoJI·;r ·і, . в самій 14ОВі. tІимаJІо тих прави.п тратиJІи свое 5На"" 

інgя: автоJ.!атично" бо аиіиялиоя: ооотавиn., за якr:х вони вии:аl'

ли та мали чиииіоть, а взагалі за довrий час життя церкв~ 

'J!рати..пи свою ясність, я:ку воии :маJІи ДJІЯ християнських громад Е 

перші сто.піття хриотияисьхоі церхви·,; де • я:хі ж з JX правил, 
• 

видакі ріжними це.рко:злим:и авторитетами в ріжиі чаои та в ріжних 

обставинах, павіть nеречиJІи одно одному. Так са:м:о виникала по ... 

треба толхуваТ>и і навіт:ь поиовио ре;цаrувати державне законо 

давство в справах церхви. В хомоканони увійшли державні за

хови з Юотииіявовоrо ходекоу та а дальших вовеJІ; а.пе а тоrо ча

су видано було вову державну кодіФікацію законів - так зв. Вазі 

JtiiCи, куди не увійТhЛ'"r :аае·" як застарілі" де - які закони Юстині 

япового кодекса~ що були у озій чао ~lіщені в вомоханов. Тах! 

закони після иовоі ходіФіхаціі дер~авиоrо кодехеа в~ратили 

чинність, і треба було од них почистити каионичsий кодехо та 

JЗзага.лі порівняти юр~дичний матеріял номохавона з відповідними 

устуnами Баз· лік. Через все те хор~с·rуваипя помокапоио:м ДJІЯ 

церковної nрактихи піолп Х ст~ вже вимагало певвоі юридичної 

техники. Ще трудв:іше було користуватися окрроченим: кодекоом цер

хавних канонів - Сі~опЬісом. До всіх мих незручностей, які за 

вдаваJІо користування ио:моканоиом ~ в СінJпоіоові приJІуча.пися 

ще й опеціапьиі, що по%одиди із скороченого йоrо текст~,- із 

иоrо неповноти, а звідти ,. й :.еясІtооти та неточности В nочат

:·у .ЛІ ст,. ім:пер Олексі~ Ко нен сnеціа.JІ.sною новелею завва-

·ав хон тантиноn . ь .~ькому па~гр Миколаю ГраJ.!а,rикові на n ру .. 

rr EH~r захонів np'1 вибо і та nосвяченні на церковні nесади 

1 доручив йо у п ре~итатw в Синоді . весь номохано~ аби 

од- .· правил й о о бул. о п .. овл ·.:.і' О та дсдер~:.ува о в nовн ·й ои 
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лі, а про инmі правила меньчог~ зна~іння i!mepaт n~ Уав би спе 

ціально порозумітися з Синодом . 3 о:ьоrо видно, що ж,І(rт тя nов о 

Jii вже одійшло од писаних иор:м: цзрховноrо права та що церковно-

пр~·виа прахтика фактично установила тахі нораи, що одступали 

од писаноrо закона; от же пот}Jібно бул о кодlФі ~увати но;.tІ оТ< .. н , 

особливо ж пояснити й6rо, зробити приотупии)m старі оонові цер 

хавного nрава для новоrо церковно · nравноrо світогляду nри,тосувс 

ти іх до нових обставин . життя. Се дуже .важке завдання ик он <

.пи славвозвіотні кав:онистkt ХІІ в - Ар;.х с'.t'ИЛ Зонара та Бr..лвоа 

мон ) 

О.лексій Аристин u~в великим екоиомо . .r та харт офіJ :а..ксо ,r І с и-
- -... .... ........ .... __ ,.. __ _ 

рет арем/ софійськоі церкви в КовстаатииопоБі. З дору~~ нз~ імnер• 

Иоапа Компела вів: ~!аnиоав короткі оояснення до ханоІІv-т.j Е ОГ О ко..: ек

оа - на~1більш вживапоі та рооповсюдженоі його редакції - до Сі

вппсіса Д .. тtя QBOiX пояспень Аристив 1Сористував~я nовним текетом 

пра~и~, Gільш ясно та то~но викладаюІи зміст празил, ~оли сино

птичний техот ие був яовий та точвий; крім тоrо, джер~лом для 

\Іоясиеи;, с..при.ла йому яхаоь ()тара ав:овімиг. ахолія, якою вів: 

і хористувавс.н для своіх коментаріїв Р1.ао:м: з поясненнями Ари 

t Tk:u: докопував і коді,~іхаційну роботу, а аз :rачаючи, які арав ла 

B'r ;;атиJн; І.Звое значіння та .. які змінево да.пьn:имп nравилами, Слід 

ааввг~ити" що коментарі і · Ариотив:а - ее булv~ t:ерші ко:ментаріі 

ха~они~коrо ход3gса~ яхі nоявилмпк у нас аа Украін з х1нці ХІІІ 
. 

ст. ..,_ Суча.:в:ижом Лристина Оув другий т.r.умаu: церковного кодех-

оа Йоаи Зонара ; Після високого ~ержавнаrо ста~овища / був 
~ _..,. .. "W 

державним ~екрgтарем вlзант·йськоі імnері · та заступником 

ьеJІІ"КИ.4 Д.t)ун.rз.ріеJ& ім:с~ерат. т ріСунала; він отав ч:ев:цАм і з дору

Ч~ Jtgя ~~~ер . Мап~іла Комнеuа иапиоав nояонепuя н~ п~ввий текст _______ ._ _ _._ .. 
хаионичноі частини жо ох&нона в !4 титулів / Сінта ма/ Поя-



60 -

снення свої Зонара давав з поrАядів історичвоrо: догмати~ноrс 

і nрахтичноrо. Перед правилами ко)hв:оrо собора він nод~е к~~от

х· історичні уваrи, коли й а якоrо приводу окликався той ч~ 

инmий собо ~~подае в сих передмовах тах би сказати історію 

церковноrо права; історично nоясню походженнt ріжних уста 

нов церхов oro права р·вняе сучасне іх стаnовище із станови

щ ,м попередн3м; коли в п авилі· мова йде n~o ЯА9 реоь~ Зо 

нара пода rо~овиі риси ер Q~ та біографичні відомоати про 

і і основателів · ~ lсторич:пий елем:ев:т в пояскеннях Зо~ари був 

дУ е корРmтнии" . 6о каионичтrий матеріял nepm1r>" стоJІіт х_рис·r . 

4ерRви вже в значній мірі не був зрозумілий для rрехів ХІІ 

століття ·та кавіть в яхійоь часті дістав вже й инахше зна

чінняr. Головною ціл~ю хомептаріїв Завари було витягти із дже-

< ред основи! n-,овідні точкv та пристосувати іх до сучасно! 
пракrихи.~~я тоrо правила, що належали до одноі чи апальоrич

ноі справи, Зонара nриводить в систему" порівнюе і робит:ь з 

них n вИий висJІід. Коли nравила ріжии.пись та перечили одно 

одному, Зонара пoroz~e іх або ва основі хроноJІоr:ичні~,даючи 

нере вагу новійши:м:. иopi;raJ,{, або на основі походжев:в:я чи порів-

юючоrо знаqіння rrиx чи инших nравил, даючи nеревагу; напр., 

правплам аnоотольоьк~Ім вад соборИИJ,{И_, прf.lвилам вселенських оо

борів над nрав4'!ЛаJа соборів місцевих та над nравилаии ов. 

отц Бе При рівносrr'і форма.п:ьиих ОСІіОВ д.ля охре:М:І·"~"Х Пj;)авил Зона-

ра давав переnагу lf'И:М: нормам:, що виріmа.ли справу в біJІЬШ Гу-

н .. нном:у: наnрям:· Розглядаючи яхий вчинок з nоr.ляду йоrо l~rоти-

.. рез які :можна йоrо то осуджувати, то nохва.пяти,Зо-

нара впс.ловJІюе високо rумавний nрінціп: ·~ краще залиmит:и гріх 

иепохарав:им:-, иіж xoro без вини покаратие 11 Патріот·ичнс -rорожан

оькі поr~яди овоі виявхяе Зонара в комеитаріі иа ІЗ-те прави-
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~о св Васил·я Вел , яхе nnавило радить три роки не дава и П)И 

~астя воінам, що вбивали на пол· брані; Зонара вважае сю раду 

за тя ху: для чого, - каже в , - вважати 

хто оддае себе за батьківщину та за брат в. 

е чистими р~ки тихJ 

Горожаноька вдача к 

ментатора взагалі в являJІаоя в веаалежности ~ його дУJ.!К~ в тих 

виnа.цхр.х, коли йому доводилося висловлю а :ись про царську 

влад тоrо часу ТоJІкуючи,~апр;, 28-ме nравило халкедонсьт-соr о 

собора про церковну владу, він висJІов.пюеться, що ·~ царська влада 

:перетворилася в тіранію, а Сенат 

!й праці Зонара обкеzився хише 

ВТраТИВ С BOS ЗНаЧіННЯ І 1:3 ОВО 

Сінтаr:м:ою, ее б то церковнrt t1:И 

канонами, а державві закони цітуе він .пише зрідка" для аналогії 

з хсав:ов:а:м:и А.пе свое завдання .. дати : оиевrарtі до СінтаrJ~t"'·~

Зопара виконав блискуче. 

Ост·апнім: по часу та перши:м: по значінню коментатором капо

ничноrо кодехеа був федор Вал»самои / вомофілакс та хартефі -

.лахс соФійськоі церкви, а nicJlя патріарх автіохійс:ьхий/ Він дr~в 

поясневня до BCDoro ок~2ду ном~ханона І4 титrлів, - ях до ка

воничноі частипи / сівтагиа/" тах 1 до тоі частини, що 4іотила 

державні закови. В коментаріях до сі:в:таrми Вальсамон допо ... 

пив працю 3оиари з тоrо боху, що вавів паралелі та поrодив по

станови церковних кавовів а поставовами державвих захонів" а 

в пояскеннях на державні захони номохаиоиа вів зазнаqае, які 

з тих законів :Ее увійш.ли в Вазіліки і тии самим стали ве чин

ні, де той чи иичий аахов иоиохааоиа містився в Вазіліхах; холи ж 

який захон вомохаиопа зміиево~ пояовеио, чи й зовсім одкинуто 

захоиом Бааіліх, або новим державним заковом, то . Вальсамои ви-

nисував текот чиипоrо захона .. KpiJ\{ тоrо ВаJІьоамов доповІЦ> Фо-

тіевий иомоханои новими джерелами nрава з да.пь11оrо законодавотва 

~мперС:І.торів та з оииодаJІьиих г.ооr:анов. Як патріарmІІЙ ·~артофі-



' 
.. ::1.хс Вальсамон :t.taв усі потріб:в:і матеріали ДJІЯ своеl роботи в 

Gpxini патріархії . 

..;) ком: . нтаріях на каноничну частину номоканона Вальса-:Аон ча

о говторюе Зонару. Головпе ріжииця йоrо з Зонарою uоляrае в 

томr що Зонара твердо отоіть на грунті старих 
. . 

ка:в:ов:tв 1 пору-

· 'S1 ня: іх 1zеркозною nрахтикою розrJІядае ,як явище ненормальне J не

ха .. он чие ~ а Ва.льсамон в тt-.хих випадках змаrае"J.' :ься виправдг.ти 

прuктиху Дуже важне значіння надаеться комАВ:'і'арія:м 
.. 

BaJlь Bl~ ... ~ \.: г~1rона т - (1~У. що уотановлюе взаемевідношення між закона-

І r<с.:аонамИі в таких випадках він взагалі отоіть на тому 

ПОГJІЯ , що !<анони зи ще за закови, бо канон1·r МRЮТЬ подві ·:rну 

від Це 1 К O!;d J: X с ~Сс: _.,lв та від імnераторів, а закони-

імnератор ів·, про те часто він порушае о ей пр 
. 
нціпі;1.-'l ь-

JІЯД • да nеревагу 1 ний по з ах онам перед канонами Вал:ьсамон в ва-

Jхаеться за на1іоіло"!І тиnового · представника візаитійо.ькоrо nер

ков oro п~ава. Він вqправдуе воl вчtнхи іАnератороьхоі влади в 

с:правах церковних, павіть кол~~ .:5 .. вони nеречиJІи отар:;к канонам~ 

Та~ о2мо 4аrа~тьоя в·и ~бстоn!и прероrативи хоистантииопол!

сьхоrо патріар~а пере,4 иншими ::Іатріа~хами, хоча пісJlя старих 

ка:в:он в всі патріархи між сооою вв правах власти рівні ·; rо

вор~чи про прівілег1і константиноnольсьхоrо патріарха Вальсамон 

на:аоди:ть між и:в:ши:м фа.льсіфіковаrу rра:м:оту Ковс~rантина Вел. до 

nап} nиль естра і подае від~мости, ях де які nатріархи за

ходились nовернуть собі на користь ~ю грамоту~ 

~пон:ичні праці Арпстина, Зонари і Вальоамона мали ве.пихе 

зиачі~ня в історіі охідиьоrо церхоРного ~рава і зокрема в історіі 

хаnоnичноrо :<од ехеа Сх ідв:оі церкви. YJ< ;·.ален і вищою 4ерковною в.па

дою, коментаріі сих капопистів ~іс~31И такий авторитет, що вре

шті стали рівнятися: з самим текстом: канон1rічноrо кодекса; зілляв-
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шиои а сим текстом~ вони самі оtали джерелом канопичвоrо nрава. 

Сама церховиа влада в своіх tюотавовах стала покликатися на них. 

як иа д•орело права. Автори підрrчпихів по церхо ьному праву ча ... 

ото иаводи~и техот хомевтаріів заміоцD техста самих правил . Та 

при всім сво ім високім зиачіиQ·-, прЦі зіаЬтійських хомев:та -· 

торів маЮТD і своі хиби. Наприхлад, треба завважити иа недоста

чу у их іоторичкоі переспехтиви в роаумtивю ха овів, через що 

отарі хавоии вaaraJii пояеияють вови а norJiядy овоrо 11асу; напр.~ 

пояаи:юючи прави.па соборів про суд та про апе-.пяцію, :вови вбачажs :ь 

інститут патріарший в тахі часи, хо~и йоrо піих ·е и моr~о 

бути~·; тах оам:о, в ком:еитаріях правил C4pтareuoьxoro собора вони 

прав,илаьm о:ьоrо собор -~ як вовійшоrо·" мехавич:ио од:м:1ияют:ь . си.пу 

хавона першоrо вое.пепс xoro собора, зовсім е маючи ка увазі 

тоrо, що місцевий карт rеисьхий собор відбувавоя при зовсім від

міниИХ і особ..пиврх оботав.инах.· АJІе сі иедостачі не позбавJІяють 

праці візантійських хо ев:таторів висок~еоретичиоrо і прахтич:
воrо зкачіния. 

Сіитаг:ма ВJІаотаря та _ ЗОірвик · Армеиоnу.па. Піо.пя: J.~~РJ4Сти-
-------~-----~--~ - -------- ~--~-------------

в:а~ Зонари та Ва.пьо іtІОна не бу.по вже в Східиій церхві видатних 

Rа:в:оииотів.: Вся робота дальших XQ.. опистіJі по.11яrае иев оаій ході

Фікаці і, не в иових комент а.рj.ях о:м:охавов:а ·, а пmе в ох.иадаин 

иових бі.п:ьш ч:и менш зручиих під:рrчиихій права - дераавв:оrо і 

церховиоrо. Та~і праці втрати.пи оріrіиальиіоть, і иовий охладач 

ав~ай о брав техот одвоrо а оФіціальиих sбіриих!в поперед ьоrо 

часу та або с:корочував йоrо, або додавав до йоrо що ие6удь,ча 

ото навіть проото хокбівуючи одии збіриих а друrи~l. Тах з Х-ХІІ 

от. появилися сінопсіси Базілік - ве~икий і малий доповиена Епа~ 

в:аrога _, ЕІ<.поаа·, змінена по Прохироиу~ збіриик Михайла Ата.піата; 
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Шооток и 1е Ro от. Арме опула т В охреких роадіJІах сих 



.. 6 

{'f.ІJ~fl.ntqf(, ~о UU~t~~и~l 
иий аб1р и~fод1 sетьсн иа 6 роадіпів 1 мае до своіх отатів охо-

.Ііі• що иалеж ьІ иабу'lжа, о OJ8.7 Армеиопулові. Збір их Ар:ме оnу

яа було перехладе о иа о р6оьху мову. 

Нові підруч~ики церхов!tоr о nрава. у 
--------------~-~~---~-----~-~~~-~~ 
Піо.пя за ОІ)]Іаиия Коиотаити опо.пя турхаn всеJІенс:ьха цер

хва втратила основний rруит ДJІЯ овоrо розвитку Для прахтичн~ 

потреб появ~яютьоя підруч ихи жа взір Сі опоіоів ВІаотаря та Арме

иопу~а. Сі иові підручиихи були більше пристосовані до ріве я то

діжиьоrо rpeц:ьttoro духове отва, - рівева дуже жев ooxoro. Найвид '1'

иійший . а тахих вових підручкиків появився в Іб62 • - Но•охаио ---
:М:аиуі~ ~Jia!oa__, : оІС.ладеиий мовою староrрецьхою·, а. піоJІя: самих 

автором перех~адевий на мову иовоrрецьхr. Джвре~ами~ авідхи черпав 

овій мat.repiaJI Ма.Іахса" бужи - иомок иои 1 оіитаr:м:а в ХІУ титу -

JІів в хохеитаріяки Зоиари 1 ВаJІьоахоиа, Сіитаrма В.Іаотар.в:, Шос!' .. 
киижіе АркеиопуJІа-.t иовійmі сииода.пь і поотаиови Rоиота тив.пат

ріархів-, охрек~ трактати ка оиистtв·, и.арешт 1 авичаї 1 пр~'ІІІІСа 

церкви. 8(11риик Иа.паzоа бrв широко роаповоюдzеиий-, і баrато при

міриижів loro зиаходиться в біб.І!отехах Сходу й Заходt. Звичай•"' 

хожжий переписчих иакаrавоs жадати сьому підручиихові біжьше 

зручиооти та більше пристооrвати йоrо для вzитху~ 1 току хожеи 

~одавав од себе що кебу~~~ б!~ьmе чи иеише. Де ті додатхи були 

аиачиійm!"tам пер· аис~ хи иавітп аасвоюважи собі авторське пра

во, отав~ячи иа збіриихові свое власие йменжя. Тах, иаnр.,ав -

торство Малах~Фвого п1~учвиха ааовоюва~ося Хо•і Рицесу~свя

щеи ихові Сти~іаку, коиахові Кирилу. 

Де як1 підручиихи о oro чаоr обіймаю~ь ие вою сістему цер- · 
ховиого nрава.·, а лише де-яхі ra.пrai йоrо. Серед -rахих підручви

ків иай~і~ьm відомий Трах~ат про отепеи! родстава - ХартоФі а -
------------------------~~---са патріарисі церхви М&иуіха КоаиФякиtа~ Сей підруч ик вваж~ ть· 
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ся хласич им твором, що до npoc оти і яс ости вихладr. В поло

вині ХУІ ст /Іб64 р./ оей трахтат бу~о вадруховаио в Венеціі, 

а І846 р. де які витяrи іа трактата увійшли в о~авиФавіот ий 

у ао Требник :м, Петра Могили - в статтю про ~ Тайву оупраже

ства." Ою ота т тю передруІСоваво nісля у рооійоьхій Кормчій , 

де вона увійш.па в охJІад 50-rv роздіJІУ; що до оьоrо часу стано

вить основу шлю~иоrо права в Рооіі та а Ухраі 1. 

Друховаві видапня хаковичиоrо ходехоа. Автори всіх сих 

--------------~------------------------пі~учииків були люде ва виоохоі освіти, користува~Ися ие nер-

вотворними джереJІами, а вже да.пьшими іх каиоиичвими переробками, 
• 

при тім кориотуваrися без иалзжиоі хритихи і таким чивом вввдили 

в п:рактику де-які оуJаrівиі·" вавіть просто апокрифічні прави-

Jia. Та:ке .s:вище вих.пихаJІо потребу друхованим опособо:м: видати хано

вичний ходехо rрец:ьхоі церкви а дал:ьши:ми додатхами оФіціальио -
визна oro харахтера. Тахій потребі задовол:ь ЯJІИ в пев ій мірі За 

хідкі /кінця ХУІІ ст,.~; видв.в:вя · ха:воиичиоr9 rрец:ьхоrо ходехса, особ 

ливо видаихя JІеуІ!ХJІавія - ..:1114 flitчltJ-~ . та Бввереrія -

"i,flntR{rft .іі'ие. .,-Q~ ~ е.ц4/і~ ,и;.~ 
ме сі в:и.цання, розійшовшися: в бі.л:ьшости ка Зuоді-~ попа.пи иа 

Схід лише в . невелихому числі приміриихі · ... ·::і 61JІьше роспов • 

оюдzr:sалио:ь тут ружопис:ви:м способом. Тому JS )сіиці ХУІІІст. по-
.. 

являються виданвя r)Іец:ьхо~о rсаи.о•ичиоrо х~дехо~ приваtииии захо-

дами самих rреків. З тахих видаиь аас~уrовr.ють иайбіл:ьmоі r~arи 

І/ :f.v1qo!'f ntl.,tr.q- y-J)t ~dt:.W f114-H~- · 
видано афовоьхих мовах ом: Аrапіем І787 р. в Веиеціі. Тут пода-

ио Сіитаrму з номокаиоиа в І4 

ми/ правила патр. НикиФора, ІХ &, 

титу~ів ~ де-я~и~ 

йоава Поотииха, УІ в 

додатха

/,а.ле 

dез комеитаріів Ариотииа~ Зонари та Вапьсамоиа. Заохуговуе ува

rи п~редмова до оьоrо видання~ де видавець вислов~юе nрикрі 
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доr.аи~ своім: сучасникам аа користування рухоnисвики омокано-

1[8 8 рі !ІИМИ фаJІЬШИВИJ4И Та аПОІСрИфИЧВ:И:МИ ПраВИJІаьm вказуе 

• 
а в:ео6хідвість авайо:метва а оріrі•а.п:ьиии техетом всеJІенського ка 

вони~.оrо ходекоа. 

2/ дРУІ е та-ке видавв:я -.,ff,~ttJ/u~_.w,~o:в:oк~oro :мо:в:аха Хри 
· стофора~ видруховане !800 р: в Канста тииоnолі. По змісту ее ви 

дання сходитьея а поперед ім, ~ле техот правиж викжадено в ехоро 

ченню самоrо ж видавця та додаво примітки · з . видав я Леункла

вія - иа осиові хомеитаріів Зоиари і Вал~сакона. 

Обидва сі виданая rсtупи~и місце оФідіаль ому виданню 

каиоиичвоrо ходехеа rрецькоі церкви, · ~о видрrховано тоrо ж !800 р . 

в Лейпцігу- під иазвою~~~~h~ . те саме що- Кор:мча книга 
Іиіціатива сьоrо видаивя иа~еЖИТD моаахам АФоиоьхоrо монастиря 

Аrапію /про яхоrо вже аrадува.пося/ та Никодимові-; текст видання 

nереr.пsкуто 

сьоrо видання дорrчеио бужо конахові Теодоритові, який nоробив 
І 

до техота в.пасиі додатки, що бужи затих визнаиі патріархом за 

иевідповідиі та иавіт~ протиіиі 1ставак 

Про иевідповідиіоть сих додатків тодішиий 

домив церкви окружиою rрамотою а точиик 

ухіщеио додатки~ та 8 нахааом викреслити 

і звичаям Східно· церкви. 

патрі~рх Н~офіт пові-

ааавачен ям о торів:, де 

іх а техста. В сх.пад Пі-

да~іоиа увійшли церковні nравила староrрецьхаа мовою з коментарі

яки Зоиари й Вальоамона та лиш по части Аристина~ які подаио но

вогрецькою мовою-; хрі·м тоrо,аавеДе о· ще сюди ІСанови Йоава Пост

в:иха І 582 - бQб /, Никифора ·rоповідвиха / 806 - .ВІБ / та Мико.11аЯ: 

Граматика І !084 -... ІІІІ / -, що J4aJiи веJІихе практичие значіння ва 

Сході.- З державних вакоиів увійm•и сюди .пише ті., що ціJІ.ком згід

ні з · церковними хаиовамиJ і іх уиіщеио як примітки до канонів В 

хінці Підапіоиа nодано хільха статтів церховио-юридичноrо змі-
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crr:т. Піда.JІіои видаио пісJІя ще два рази - І84І та І864 р.р., і 

оей збірних отав оФіціаль им кавовичним ходехоом вое~е ODXOl Кон

о аити оnольо!tхоі церхви.' 

Сей ходехо ве втратив овоrо анач:і вя і піал·я видания 

ела о зв· оиоі Сінтаrми .~.;аиоиів~; Щ! /IPYrt. вuио.и 8 жаказу Си:в:ода 

rpeц»JCoro хороЗІівотва уче и:ми rрехами Ролі і Потлі. Сей ос

тан й збірииІс' а 6 ч~оти містить в собі во і памятх~ церховио

ro права Схід ьоі церхви. Почато його друком !852 р. 

о q рез ? .піт !859 р-; Видан:а:я ее :мае ви со 7 иаухову 

CJIY ить важним дzерелФм д~я аухових ці.ией·; по ЙOUJ 

діювати історію р08ВИТІСJ церхов oro права а Сході 

йоrо от иовftще. 

і закінч:е

ц1виість і 

можна оту

і сучас е 

!Ае др~ктика церховна 1 піо~я сьоrо видаи-

я тах само вживае Піда.піuв ях nідручиих, більш арrчиий д.пя 

вжит у. 

fТJ 
v ДЖЕ~ЕЩ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА В РИС"ЬКО-КАТОJІИЦЬК~Й ЦЕРВ:В:t. 
--~----~----------~-------------------------~--~----· 

Західиа частив~ хриотияпсьхоі церкви; що иазиваеться теnер ка

'l'олиц~аltаю, в пер11і століття хрисшия::в:сьхоі ери'~ в період вое.пеи

сьхих соборів~ схлада~а . вероадільИУ, чаоти у воеж иоьхоі церхви~ 

тому й rо.пввв:і джереJІа церковного ·арава в Західиій церхві СSJ.ІИ 
' 

в сей час ті оакі~ що і в церкві Східпі~. Каиоии охідиих собо-, 

рі , як вое~евс~хих, тах і місцевих~ а ~ахож ханоии охідиих отців 

ц~р и зиачкій мірі прийвято й на Заході ш~яхом фактИіиоі 
. . 

рец іі за._вдяхи· ТОМУ'І .що пе:рек.пади іх містиJLися в Західвих nри-

ватни хансвичних збірииках. Але поволі Охід і Захід відокрем

лювалиея 1 те відохремJІения торха.пооя в:ес,тільхи сФери доrматич• 

неі ·.., с.кільк~ каковичиоі •· В· сій. офер і обидві церкви дiJIJO:S. не оті ль-
._._...... 1 

ки ""~ ... що кожна з иих виsнава.па ииші джерела церховиоrо пrа ва, 

як~ rоловним чином те, що вони ріжио дивилися иа владу еписхопів 
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отароrо й овоrо Риму.! У по.повииі П ст.· ваота фор:м:ал ьиий 

розрив міz ими. Приводом ·до того с та.паоя справа патр.Фотія" 

що був · Поставлений :в:а каФедру i1mep тором Васи.пе:м Ма.хедо я и-

поабавленоrо катедри · патр. Ir атія. Папа 

хола І протестував прот тахого в imy анвя держав о влади 

в церков 1 справи. з о:ьоrо nриводу &біраJІИОЯ В Ко отанти ОЛОЛl 

три собори / перший; тах зваиий двухрат ий_, cqбoJ;) 86Ір., а яке-

16.У, при участи папських ~еrатів~ Фотія затвердже о а ха едрі, 

а Іrиатія . поаба л ко ка'1'едри) иа другому соборі 869 р • ах о-

дами папи схас ва о постанови nonep д DОГо собора, і патр·арх 

поміия~иоя долвюі иа третьому соборі 879 р. а ову иаота овле о 

Фотія иа ха~едру/. Кgж ий а сих соборів поотанов~яв ка о и 

інтересі тоі чи и~ і ст роии. Римсьха церква визна собор 

869 р. за вооьмий вселеиоьхий собор та йоrо поставови вважае 

аа спіл~ие джер_еJt о права tj:tDl:Я: об ох церков. На. в пахи" Сх ідия цер

ж~ .адае хаиоиичие а.начіния жише правилам ne moro та третьо

rо соборів і в визнав обовяаховоі сили для себе правил друго

І'О собора. З оьоJ!о чаоr Схід і Захід вже оста q о реоходять

оя в оправі визнаиия джере~ хаиовичвоrо права. 

Після по~іЛJ церков ва Заході схжихаиня соборів, яхі нази

валися вое.пеис:ьхи:м:и, ке nриntrии.пооя:. Всіх всеJІенс:ьких собо:dіВ 
----~----~-~-----~~~ 

римо-хато~ицька церхва иа~ічуе 22. Вже сере віки постаио-

ви західиих вседевських соборів вважажися ве отільхи за холек

тивиий rолоо церкви~ окільки за оджу а урочистих форм влас е 

папськоrо аак· одавотва} і в хаиоиичних ходехсах ті собориі по

отаиови місти~иоя під · і еиами тих пап~ за яхих відбулися со-
' 

бори. Епис.хопазrьв:ий папря:м, що виявлявся в бажавию підх.повп 

папу автФрітетові соборів ·, не мав успіху /такий напрям визначав ... 

ся иа соборах пизаиському, ховстаицьхому та баае~ьському/. Най-
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біJІьm важне з нач· ння надаетьоя соборові ТРJіІдентсf)хому /!545 -

1563 р.р./ " що кіJІька раз переривався а ріжвих зовнішних nри

чин. Тридеитс~хий собор установи доrматичві основи церховиого 

устрою та перегJІявув і упорядкув ріжві · дісціп.пін:ариі норми 

церховноrо nор~к~. Останнім вселенським собором Західної 

церкви був ВатиRаис~хий собор / !869 - 70 р.~./~ що постановив 

доrмат паnсьхоі ~еnоrріmимооти. 

За джередо права визнавалися ка Заході і постанови числевжих 

місцевих соборів-, яких не знаJІи ва Сході., ·- соборів в:аціоиаJІьних 
..... _ .., -- ..... ----'---~ ---.. -....... - ~ 

і провінціальних - в І талі і~ АФJ>ИЦі, Іопа.п.іl, Г.а.пJІі і, ф};)анхоь-___ ",.._ ... _____ ,_ ______ • __ _ 
кій державі·., Брітаиіі. В міру то:со, я:х розвивалася церковна цеп 

т~з.JІіаація і _ всі важиійші справи, особ.пи о сnрави, що дотикаJІиоя 

епиа,опів~ перейшли до цеитральиоrо римс~хоrо правительотва,про

віиціальна компетенція соборів все більше обмежувалася і навіть 

ста.пи вони скликатися дуже рідко, принаймні в Евроnі, Постанови 

таких соборів · мали обовязковr силу в межах nровіицііJ оокіJІьки 

вони перевірялиея та ухвалювались Церковюrм nравительством; для 

сього установлено опеціаль:в:у конгрегацію (~u~ р~щ-. 
~'.J J~ rr..eN/4t1~ Jy1'14~tJ'IU#ii JІ'ImN'IIи~. Таким ч:и11ом, поста

пави місцевих соборів тратили значіння відповідво з тим, як зро

стала naПCDKa влада 

Головнійшим джерелои права римо-като.пицьхо~ нерхвА ісля 

лод·лу церков стае . nапсьхе законодавство. Діс1а~ТL тут велихе 

значіння декретали римських пап. Сі дехретали ие 6ули лише ооо~ 

бисІ'J'Іо~ думкою·, nорадою чи простою відповіддЮ на заrJ.итав:ня, як 

nосJІання східних отців~ яхі :ве маля обовязховоі сили в церкві 

аж - поки не були затверджені со6оро14. Декретал напи звичайно пи

сався не тільки до певноі церкви, ях обовязкова для неі норма, але 
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в хопіях ро~сиJІався й по инших місцевих церхва.х з тахою ж обо

вязковою ОИ.ЛОЮ. Сі де:кретаJІИ врешті СВ:JІаДаJІИ ГОJІОВНУ ОСПОВ1 

західного хаионич:в:оrо nрава. Папоьхе заков:одавотво В11Явля.иооя 

в ріжних аверх:а:іх формах ДJІя постанов бі.пьmоrо значівв:я nрибра 

ио т'J :назву, що у римлян в ива.лася для обозначення імпервтор .... 

ських указів - tJt:r1Lift~~ • Для хтів, що ие :м:аJІи ааrаль

поr о зиа.ч.іння і належали до окремих випадк ·в чи окремих особ__, за

держався: так само римський термів: - rtt:.Jvuj'J f.a., • З аовиійшиьоі 

форми nапо:ькі констітуціі стаJІи nоявлятися в формі буJІ /~ / 

або в формі бреве / tt'l.u.oч. ~q /. Булла в.пасие зи чить -

печ.атха , що витиохуваJІася в:а. золоті" сріб.uі або о.пові та пр~

вязува.лася до документа, а піс.пя о:ю назву засвоено й докумеитах. 

Зеи~айною стала олоnяиа печатка З одного боку на вій витисвуто 
• 

rолови апостолів Петра і Павла~ з друrого - імя nапи, що видав 

булу. Були пишуться иа темповатому пергамент!~ rо~ИЦDКИМИ ~!те

рами-, звич:айно .паt.rивською . мовою. Акт папоьхоі :миJІооти, паnр. ,при

аиа.чі~ия :в:а висоху церховиу посаду виявJІяет:ьоя в Формі бу.пи. 

(/JI.d(..Ott". etf1t4i.f/-o"U'~ називают .ься ті" що підписані не ли-
ше папо»; але й хардин~ла}m Б~еве називаються мевьш урочисті 

постанови-, пишуться иа біJІому пе_ь, ,ам:енті або й папер· Jtатив:.с:ькою 

або італійською мовою, підnиоу.ю~ься ~ише кардина~ом секрет а-

рем; до бр еве nр~зяаует:ося печатха - т .'зв. ·~перо те :ь рибац:ьки:й~ -, 

иа якій витисиут~ ПОДQбу апостола Пе~ра в рибальчому човиі"та 

· з хлючем в рухах. Від були та бреве різ ятьоя 

іІ~~що видаютьо.а в і:м:еиі папи рим:ськІ4хи установами. Бу.пи_,ви
даиі ка адресу всіх чи бі.пьшоо!и eUY()!<OtJ! в, 1~азиваютьоя еuціи.лі

ками-, - о вб то, обіжии:ми поо.панв:mі«-- в· мr--iltaX с6'Фrо f(іЩ~ мо

ЖУТD видавати роспорядження епЕохоnи - ка оовові заr~ьиих цер-
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ховн;1х захонів - для іх розвитку та прm тос1ван я до місцевих 

обставин. Ті роспорядження пископ або сам видав, . або аа порадою . . 
Rаn1 тули чи за nорадФ:ю зібра oro иа діецеаіа.пьвому Синоді духовен-

ства / тоді вопи називаються сииода ьиими/ Ті оамі права мають 

прв.пати з епископсьхою юрисдіхціею та духов і хорnорац~і /каnі

туJІи та чериеч:і ордена й ков:rреrаціі/ в офері овоеі хо:м:петеиціі. 

За джерело церховиого nрава приймаеться з римоDХій церхві 

~~:~~-~~~=:~~~- / jш "."., .IІNjr/'fiArL.. /. Звич:ай есть довrоч:асие та 
одномаиітие уживання певвої юридичної орми ~ях обовязкозоі. Ужи--
вания даиноrо звичаю мае виходити з певиости~ що віи иеобхідии~ -
а пo~jq а тим ві не пови~~R мати в соб~ оуnеречиости аі боже -

стввиному Пllаву-, ні правиJІам мора.пі" иі здоровому розуму, ні цер

ковному порядку. Право звичаеве стае писаиим, холи извае його 

аахо одатна влада. · Б~rато иайдавиійших церхавних уставов увійшли 

в прахтиху церкви через права звичаеві-, а вже пісJІЯ атаJІи об~х -

том закова. 

По визнанню кат·оJІицькоі церкви, ~ержа'Ва і ц,ерков - ее opra-
• . 

иізми ріжві 1 оамостійиі що до авоrо початхt~ своіх ціJІей та спо-

собів своеі діяль ости. З оьоrо поrляду державві закони~ як нор-
-------------~-

ми, що походять од чужоі, стороиньо1 для церкви ~ сили, можуть бу

ти чинlНtми в церкві Jiиme осв:іJІ:ьки воиа о ама виs}fала іх. Про те 

держаDні закони фактично ота»ть джереJІом права в католицькій цвр

хві; З ХІУ ст ... ·, відхо . .пи зе.хитався абсоJІютиз:м па1tс :ь:rсоі в.па.ци, 

дер~ави-иоиархичиі й реапуб~іхаисьхі - видавали й видають за

хони в справах. церковних. 

З nравовідвооии між паnською та державgою в~а~ою повстало 

вове джере~о права католицьхаі церкви - ховхордати чи такі умо-.- ____ ._ ___ _ 

ви представн~хів держави з nапою, в яхих охрослювалиоя відв:осиFJИ 

церкви до дер»:ави, а тахож міра й форма участи паnськоі влади в 
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іДМів стратив;~их справах помістних церков. В більш оо • своій 

хонхордати уреrульовуютD окремі юридичні сnірні nитання; де-які z 

мають ціллю прииціпіальио реrу~ювати відиосиии іж церхвою та 

державою взагалі. Сих оотаввіх ие багато: австрійський хонкор

дат І8бб р., виртембероький !867 р., бадепський ІВС9 р.; в иовій

mий чао уникають заключения таких прінціпіа~ьиих хонхордатів

з nогляду на трудвість такого аавдаиня. 

Зверхня фориа ~ов:ко·рдата бувае ріжва. Ко.ли хонкордат с.кла

даеться а католицькими представвиха:м:и влади, то то:t ДОХJ"мевт зви

чайно підписуе'!'ься обома сторовами ра .зом, прич:о1q папа в rрамоті 

займае почестве перmевствс} в ииших виnадках конкордат або ~ 

оголошуеться в Римі~ ях · ахт папеького законодавства /ва основі 

nоnередньої зrоди з державпою владою/, або як два неаа~ежні один 

од одв:оrо документи - папський та державний" що містять в собі 

одиосторонне визнакия певвих nрав за другою стороною. 

Збірки церковноrо права •. 

На Заході в nерші часи життя хрио~явськоі церхви rрецькі 

капони перекладалися ва латинську мову і містилися в збіриихах спо

чатку лише в хрово~оrичиому поряд~у. Найбі~ьmе впа~іиия мали збір------
НИІ(И Диоиисія :М:а.лоrо та Ісидора Риио:ьхий абат Диовис ій !{а-

---~----~ --------~-
........ 

JІИЙ / 555 / перех.иав в :кінці · ·У ст. иа .пarm иоьху . MCBJ один s 

грецьких каиоиичних збірників~ в яксму містилися а одиор . спільною 

иумераціею правила семи охідиих соборів - в чиолі 165. До сьо-

го Диоииоій додав з других грецьких джерел і вае а охремою нуме~а 

ціею 50-nравил апостольських і 27 прави~ х~хидовсьхоrо ообора; 

перші уміс1'ив він попереду собарип правиJ(, а останні поз г. тr . -

"·!!Jf пр::t.ви.лам~ . В кіиці абірииха nодав ві в .патиио:ьхому ориrин( Jii 
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правила д х зах1д их ооборів : сарцико:ьхаrо / 844 Р•/ та хар

таr ottxoro / 4І9 р. / Тахи:м: чиио:м:, 'ЦиоииоіS. б~ в же лише пере -

ХJІадчи•о:м: rотовоrо rpeпJ)JCoro ходехса-. але й ови.м: йorG> редакто

ром, що вхлючив у сей кодем..: джерелs rp цькоrо та JІатинсьхоrо nо

ходження. 

В додатФк до ОDОГО перек~аду Дионисій склав ще абірку пап

о:ьхих д хрета.п1в з хіиця ІУ по :кі ець У стс. Сю adipxy долуч но 

було до першої, і той спільв:ий збірвих був загально визнаиий 

иа Заході. Року 774 з~ірник сей" з дал:ь:пим:и додатками, nапою Ад

ріяиом І послано в дар франкському кора~ю Карлові Великому~ 

і g.пі~хом того в Франкській церкві дістав вів таRе значіп-

\ ия, що вже 802 р. на імперсьхому соборі Ахен! сей збірвих визна
не буJІ.о за оФіціа.льиий каноничиий кодехо франхськоі церкви. 

Друrий важ ий ка оиичний ходехо Захід - ої церхви появивоя в 

церхві іспав:оьхій в по..повии УІІ с·т .-;Сей ко~ ехо азивает ьоя 
----~~~--~-~----~-~--

Іа доровим~ бо авторство його иепра:вдИВQ · і:Ірипиоу·аJІи ов.Іоидо--....... -.. _ -----
рові о вивьському. Своім скл~ом Іоидорі~ абіркик майже повто-

рю збірник Дйеиисія Малоrо, а~е в ивmsму перекJІаді та з додат

хам постанов м1сцевих іопаноьхих та сусідвих rа~ьоьких соборів 

ІопаисDКИЙ ханоиичиий • деко стався основ ю для т.зв.псев-

~~~~~д~~~!~:~-~~~~~~~~--~~~~~~~~-~~~~~!~~1 . Псява йorg вихлихана 
т и иадзвичайии:м: зпачівия)(, яхе :ма.пи на Заході паnе ьхі декреталі, 

пж rmлoc папи для християноьхоrо Заходу. У з6ірииху Псевдоіси

дора 14аетьоя бі.ия сотві Фа.пьшивих .цекретаJІів, ааовое!!их папам: 

пер':JІИХ стоJІіть християисs~оі ери·, TCJ. хіJtька ииших . Фа.п:ьоіфіка-

:ційJ~.між ии:м:и rоJІовиійша - т.' зв, · дарва грамота Конставтина Б • 

. папі Си.n:ь:веоtрові; в о ій rра:м:оті подаеться-, що Коистан'f:ин-, охре

щеиий папою Сильвеетром, подарував йому знаки царо~хоі rідиости, 

жаtераиський па.пац, кіото РимІ Італію та всі Західиі краі, а сак 
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переніс свою резиденцію а Ри в Виза:втіюJ бо імnераторові ие -

аруt~по жити там" де nерАбувае голова релігії. Крім оих спеціаJІь 

иих Фальо Фікацій " і в опр~вжніх документах текст в·дnовідно 

81ІJі явся для погоджеаня іх з рештою сфальшован:их документів 

Ріжl'і автори західних канони<:~Іих збірників, нап:р.~ Граціан,ав

шор Декр та~ широко черпали матер·ал без воякої критики із сьо

rо збір ика і вв·дили той матеріал в практику середвевікового 

права католицьхаі церхви 1Іиmе з ХІУ в. починаетьоя критика 

збірииха~ Я:хий і ;цістае назву Псевдоіоидоровоrо; Хто ВJІасне був 
І 

фальсифікатором~і ~ с ще пе відомо та й ~ очевидно~ так і оста-
_;._ 

неться невідомим навіки~ Маеться niдoJpi ня на Майвцькоrо дия 

криа Веиедихта~ який коли не був самим автором, то, мабуть,бо

дай співробіт ихом Появивоя збір ик у франхсьхій імперіі і, 

можна гадати, мав безnосеред ьою ці~лю емансипувати епискоuів 

від світської власти та разо:м: і від власти х.раевих ьmтроnоли:-

в, щоб иатомісць еписхопи підлягали безпооередво римському 

паnі, Фактичне збірних доводив до зdільшеБня папоDХОі влади, 

х .ли віть безпосередн о і ие мав це і ціли. ' 

Із Західних каноничних збірників особлив1 вагу мають т · , 

я:кі увійшли в сІСлад ханоиичноrо коде.кса~ що · утворивоя в кінці 

о редніх ві ів під в:азвоІJ (iІJf.jJM /idи'J ~'U, .. Перша пра-
---------~~--~-~---~------

tя· , щu увійшла в с1о збірку) був ~~~~~: __ ~~~~~~~~~:~ __ =~~~~ __ r~~: 
.іа а; Ях збірха~ Декр т иае в собі той самий матер!а.л:., що зна-

---~08і-

ходи ься і в попередніх збірках: правила аnостольські~ правила 

собр в rрецьхих та латин:о ких, оріrіиаJІьні та ФаJІ:ьшиві дехрета-

Jii ·, УРИВХІі З отців церхви; витяrи з пенlrrенціа.пів-, з римоькоrо 

праваІз фра !СС:ЬХИХ капіту.пя'Рій. Положев:ий в 
. 

шкіJІ н:оі основу 

НВУlСИ~ Дехрет дістав важие зв:ачіиия і ДJІЯ хаиов:иqв:оі практики. 

На аеи дехр т ота~и дивитись ях на заrальие джере~о церковиоrо 

. ; 



.. 76 .. 

права для воьоrо като~ицькоrо світа. Далі появи~ися ханони чн· 

збірники, що містили в собі виключено папсьхе захоиодавото, а 

о ме збіриики пап: Григорія ІХ / І234 · р./ ВоиіФац я УІІІ 
~--~-~~~~~ ------------ ~ 

/І298 р . / та К.піJ4еита У / ІЗІЗ р / Скоро п· о.пя згаданих трьох - -- .. ~---
nапських збірок появилося ще дві збірки конотитуцій,що ие увійшли 

в поперед і збіриики.Коиотитуціі,шо міотя~ьоя в - цих двох останніх .. 
збірн:икахJлазиваються ~httll'fL~ ~,. З ХУ ст. до чотирьох пер~ 

ших збірок стаJІ:и прик.n:ада.ти назву ~'lf!r.t_J./.Ї::~~--~~'!'!~~~-·~----' 
а пізнійше увійшJІи в цей збірни~ і l.JU-to.ll'«!~ц , створивши 

з uопередиіми од~н цілий канонич~ий кодехо під тіею ж иазвою. 

f:_uт.p~c.J j'и. ~·'s. ~"с:,' · до смrо часу уяв.n:яе з себе ос-
нову права Західньої церкви. Але де-яхі части йorQ фактичн~ вже 

втратили овою чинність.Се за~ежало і віА розвитку оамоrо церковно

rо законодавства /в постановах дальшик соборів та папаькому зако

нодавстві/ і од того,що сучаожа держава ие може визиати,щоб тепер 

~rали чинність ті середиевічиї освови,иа яхих збудований кqдеко ха

ноничиого .права /наnр ,же може увіJІьнити духовенства від підлеr.по

сти овітсьхоrо суду й т ии /: 

ДЖЕРЕЛА ЦЕРКОВНОГО ПРАВА В ЕВАНГЕЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ. 
r ----------------------------~-----------------~~-~~-~------~-~~--------------------·---~-----

. Юр~дич:ttий ходекс като.n:ицьхоі церкви ":" {'оLрш. _;,'и.и'J -
С~'с( - так rJІибохо увійшов в sиття аахідиоrо овl~а~що фактич:

но задержував свое значіння й для тих церковвих орrаиіаацій,що вий

шовши з .пои:а католицьхоі церкви, пор:sали ·8 ие~. Роз.рив реgор:мацій- · 

них евангелицьких течій з хато.пицьхою цервво:ю ще ке був розривом з 

ка~олицьхим каповичжим правом, яхе фахтично задержувало свое зна

чіння в тих сторонах життя иових церховиих орrахізацій, які ие мі

няли своіх традіцій; нові цврковно-пр&виі пории в евав:rе.пйц:ьких 

організаціях творилися власне що до тих установ церковних,які вик-
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лика~иоя с~еречиоотяии між еванrелизмом та католицьтвои 

Ооиови овоі реф р ацій оі ауки п даио сим оличних іі кнІгах 

Для nротеотаитсьхоі чи лют ракськоі ra~yai еванr ЛИЦDХОl церкв а 

-----------------такі оимво~ичиі хииrи вважаються: малий та еJІикий ІСатехи.зиси .1Ію -

тера,Щrобурrоьхе ·іспо ідання І5ЗО р. та його аnолоrія /складена 

Ме.па ·.~.то ou/ І5ЗІ р., Шиа.п:ьхаJІьдев:с:ьхі артикули ІбЗ7 р. /окладеиі 

JІ:ютером відповіди :в:а запитааия, що коrJІи повстати иа майбутньо:му 

соборі/. Для реформатоько1 галузі еваиrелицькоі церкви за символиq-

Ri к~иrи в окремих храіиах вважаються: Гейдз~ьберrський катехизис 

І562 р.,Бра деибурrоьхе ісповідаивя І562 р.,rаликанське ісповідання 

І58І р. Символичаї хииrи властиво юридичного за ~ів я е маютD і 

Оезпо~оередио до юридичної прах~ихи ие прих.пада.ют:ьоs:; в них вио.лов.nе-
. . 

жо з.tише прові.цs:і дупхи що до церхаи й церковиоrо устрою, і ті дум-. 

ки ста.ют:ь провідною вормою правотвореаия еваиrелицькоі церкви. 

Др:уrою важ ою хатеr.оріею джере.І еваrве.п ц:ьхоі церкви вважаються ~ 

церховиі устави. Оі уотави /в бі.пьпrооті видаrtі ще ХУІ · ст. держа:е 
----------·----- ., р 
иою владою для церхо• •fдповідиих теріторій/ Уаю ь ·Vіжний змі т.Од-

иі подают:ь директиви боrос.аужбовоrо характера / ,, ребиихи" /, фуихц ·і 

духовко- дкіиіотрати•иі вааrажі та аокрека що до управ~іння церков

~ик майиоУ, опіки иад бідвики й т.ив.; в друrих пода о устрій ц~р 

ковко-адкіиістративиих уст иов - ковсиотор!й; ~иші містять nостано

ви що до шжюбиих оправ~що до віаітаціі церхов і ин 

В доповвеиия та и пояоиевия до сих устаgів видавалися й вида

ються державиі закоии. В Німеччині аа держ~виі захоии в справах 

-----~---~~------церковних 11вааают ься:. ті закови, що переходять ч:ерез пар.паJ.«:ент; ті ж 

закони, що переходЯТD через церховхі сикоди і ~ише затверджуютьоя 

дер~авпою владаю~ називаються законами церховзими. В Аиr.піі все цер

ковне заRоаодnвотво иа~а~ить з~ключио uарламевтові; 
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Е аиrел цьха rромада визвае адатжими до церко поrо праветво

рі я е JІише сам:и ~лір, а.п й . уою церховпу rроиа.цr; токr широ

ке з ачіиня, ях джерело церхо иоrо праваJмае еваиrе~ цьхій цер

кві - церкоакий звичай, ях продукт хояективиоі т орqооти аоіеі 
------~~ ~~--~-~ 

церковної громади. 

УКРАІНСЬКІ джЕРЕЛА ЦЕРКОВНОГО ПРАВА. 
,. - - - - .. - - .... - - - - - - - - - - - - ._ - - - - - .. - - - - - - L~ -

, ~--------------------~------------~--

Загальний оrляд іх. 
-~--~----~~--~-~~--~-

1храінс:ь:ка церква·, крім ааr.а.пьиих джерел церхо воrо пра:ва, що 

у иеі сnільні 8 ииши1m церхвами схі'двЖ»оrо хоріии, мае е сиоі BJl -

сні джереJ!а, - продухт іі :в·ластивоі церко:вв:о-ваціоваJІьвоі т орч:о--. 
сти иа незмінній оонові традицій Східиьо1 все~еиоьхо1 церхви.І -
раінсDКі джерела церковного пр·ва роаиnвалиая поо•1до•ио поруч а 

роаsитком і ростом украінськоі церкоsио-иаціовадьвоі овідомости і 

самі розвитку тіеі овідохости оприя~и. В початхах о oro ж ~тя,в 

добу са:моотійнос'І'И ухраіноькоі державІІ, паша церква зао:вою:ва.па, 

біхьшій чи к~ншій мірі самостійвооти, 3аrальи1 д~ера.па .пра а Схід

пьоі церхвПJ .а ~pyroro боку•, иасJІіДІСОІІ .лвсиоі правотворчости поя~И
лися у нас · і своі національні па1~тки церхо воrо npa а. · Кожи з ча

сом теріторія rхраінсьхоі церх и увійш~а в ск~ад д ~~·~ а чrжовір

пим урядом, то· ее радихаЛDRО аиіиижо аоsвішне стаиоЕи~о церкви,по

рівияючи 8 попередкім часом самоотійноrо істиу авпя JхраіИи. С~ано

•ище ее значно ріжиижося й иід toro, в якому оnиии~ася праЕосхавпа 

церхва в сусідиій мооко о•ій державі~ да nродовжуІа~аоя й роа•и

ва~ася Вівавтійська сістема вааеиовідносии иіж дерzа•ою 1 церкиою, 

поки ие ааверши~ася ціхховитим Аержавним опаиованиям церкви. В Моо

ков~иі державна опіха ивд церхІою nривела до •исо oro 11 катеріаяю-
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иоrо та ~ ~1евн • моменти і nравноrо рівеня- а ~азс .' nor:. .. .х::ьио і по 

слідовна nihpи aJia ~-oJliЯJI_ьпL сили ц~рковно і Г:?амад:и J nохи не 

звела i~r", в певвих rалузях, до ціJІковитоі а"rрофі і В противвість 

ТО!4У' репр-е і ч:ужов • рноrо тг. фанатичного 13 своій ковфесіова.пьиосіr! 

уз;>яд;у no.t:&<Jьr:o...-Jiит овськоі держави дуже тяжхо одбиваJІиоя Pra к~ ,~

ріальпо1.tУ тг. nравному становищr JХраінсьхоі правоола в:оі церк:аи-;с:е 

о'l'аиовище поJІіпшr:валоая JІише аитракта1л:и, авиqайво ие ,до rиш(, а 

залежноати від 11за м:овідв:ошення реальних оиJІ тих чинників,. що npeд-

cтaвJIЯJIJti ті qи инmі хов:феоійиі еJІеJ4енти та беаиаотанио боро.пиая 

кіж собою. ЛИхе пра не та матеріаJІьие стансі ище церкви в певній мі

рі доводиJІо і до підупа:цу вву':rріши:ьоrо життя і і. Але поруч. з ти~r_, 

rрубий •овиішвій тиск ва ре•іrійиJ ооаіоть ик~~кав адорову реак

цію иародвьоі волі, роабужува~ самодій~ьві сили иашоі церхавної 

rро:м:ади та доводив іі до о ідокоаті 1 що .пише :аJІаовІП4 актуа.льн,JІ:м 

аусіл~ям можна 1 праио іри о~ороиити; 1 розвинути виутрішне жит

тя церх•и. Том:у історія J!Сраіиоьхоі дерхви :в польс:ьхій державі так 

багата фактами, що ·повторюют~ перші часи христииист а пр rл~бzні 

перехования ~а по силі іддаиости й оаможерт иf 

· Порусz а тою ао віDІиьою героічв:ою боро'тьбою sa nраво віри церква 

ухраіиоьха · про:во.цила й ииQ .. ; ве J~teиm івтенсІ~виу боротьбу, бороть 

бу виутр1mию - аа осиови і форхи своеі вір:и, ва яку nровадилися 

рі~учі замахи ~ бокr тодішних rо~овпих Західи1~ хоноеоій - хато~иц

тва та хютераиотва. В оій •оротьбі довелося переrляиути самі осно

ви ващоі церковно! ідеолоrіі та 5міцвиті іх на тоиу ж правному rрун

ті-., иа яхо1q аас:аовували свое п_раво · віри й ипш1 тоrоч:аоиі ·каное 

оіі, озброені всіма заообаJ4И тодішиюо1 науки. Се отавило для иашоі 

церхви ве1.mпуче завдании - 1дооковаJШвати свій празиr{f: an~:L-a. :t до 

високо! 1.rіри - в рі еиь а суqасвими :вимоr~1rn. 

Той правний апарат ве міr-; иpem-ri, обмежитися оамв:ми церховви-
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ЮІ раtrtця:ми, а мусі поширитися за оферу оамоі це1нсо ноі аргумен -

таці! Треба взяти на увагу~ що з ТФrо чао7,~ ях Ухра иа увій 

ШJІа в схJІад JІитовоькоі, а піоJІя й поJІьс:ьхоl держави, церква ста

..па н йхарактериійшою ознакою " русхооти'~ ух;>а ·в: о ких .лементів, тolJ 

·ознахою, що найяохра і.йш о.цдіJІяJІа іх оД ииших - не тільки чужові:р 

в:их-, але й чужонаці ов:аJІьних ел:емевт і в Для mиро:сих мас укра ін -

о:ьхих, що ие бу.пи ще досять націонал:& о уо ·доІ!JІ в.ві, момент іри ... 

"нашо і рJо:ьхоі .. , пра ooJia ноі іри~ - · пок aiJ соб · момент · націu

П\ль:в:ий І Обмеження і утиски реJІіrійноі оовісти народвьоі відч~

•nлися пайболючі ше у офері ре irii~ і той бі~ь безпосередне і 

під'1відо:мо переносивоя ва увесь KOJ4nJieкc на і.она.льиих переживань-. 

і поза сферу реліr!йну. Але віра про те зазrишалася паціо:в·а.дьни:м 

засJІо:м, ва яхе найбільше peary; аJІи широкі народв_і маси і до яко-

rо ~вич:айно np1! язува..пи, е як другорядвсі , воі инmі інтереои-

по.пітичпі-, соціальні-" ехов.омлчні. Бі.n:ьш о:відо:мі ле:мев:ти тодіш -

~»oro ухраіисьх~rо rJQиадянства 1же о іД9~0 р лі іі та через 
peJiiri:IO заходиJІиоя знайти підпору й оборон_у пра а нації, що Фактич

о бу~о дУ е ' т!G о опо~1чеие а пра ом іри, бо s nоруже ям віри, 

- ик писали ~ьвівс:ьхі братчихи, зrінохіе барзо 

Тому й не дивв:о·j що до ipir, 

О ·еб то - до ідеальних арrументі церко но-правв:оrо характера., привя ·

ауют:ься арrув:е·вти і більш реального аціоиа.пьноrо значіння; тому і 

сп·оо-оба.х тіеі оборов:и арrу:м:е:в:тація церховиого й иапіоиальиоrо 

· ахіоту опхИ~аоя дуже тісно~ часто й нероздіжьн~· тому чима~о 

иаших . памятох заrа.лихо-иаціоваJІьиоrо значіння·~ для оборони '~русь

хоrо права~ '· иабіра»ть paaou характера і памяток ц рховиих -дJtя 

оборови ',..руож.хоі і-ри~-; отають джере.па:ми ухраінсьхоrо церховно-иа

ціовальвоrо прав~. іерез ту mироху воестороиність овоеі боротьби, 

:в яхій наша справді '~ воююча0 
· церRва ·ПодиJІа . о oro права, і во.по-
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діе оиа таким ба.rатим · ріжиород им асортіментом джереJІ церковиоrо 

nрава~ як иіяха ииша це~х а, що 11 життя ідбуDалооя 1 умо ах бі~ьш 

опокійио~о зовпіmиьоrо і Іиутрішхьоrо життя.х/ 
Через ~~1 ті оботав ви життя ухраіисьхоі церкви розвивалося 

па цілком ииших пра них ооиовах, іж життя сусід ьо· моохо ськоі ц р

к~и, . а яко~ ій~ з кі ця ХУІІ от до елооя ділити спіЖDХУ долю.У or і 

боротьби,. в поотійиім иапружеиню жит.ьо:воі ев:ерrіі ихохала собі а. а 

церк а с ідоміоть ос ов с оеі віри та своrо пра а, иооко розви у~а 

церко о-rромадсьху оамодіяль 1сть~ і ее це,за хоч трохи ормаль их 

у1.rов життя:, обіцяло ій айбі.пьший поступ иутріш ьоrо іі розJиткуо.А.п 

тих иормальних уможин як раз і же з айшла украіиоька церк а о ойо 

опільпому життю з мооковсь~ою церх ою в межах російської держаіи. 

ByзDRa обрядова зарозумулість~ оа овпев еиа ет pn мість~а при тім 

надзвичайио низький рі е ь оо іти мооко ськоі це~ко оі r~омади,о~уж

Gо а иідхеrлість моохо оьхоі церкви д ржа ній хад1 - ·і ці л~сти о

ст моско сьхого церко н:о-дер~авиоrо ла.ду са:м:е й ста:sаJІи на пере-

-~-------~-----~~--~-~-~~ 

х/ Н оі ті пакятки дійш~· до с, ЯА і заrалі •е •ое аахоаа~ооя 

до •ашоrо чао у ху.пьтпио-иаціоJІа.пьи·е :адбаиия •ame .1Іиха.Іо хаших па.ьш

тох заrинуло • •ирі тіеі без аста и і боротьби~яху про•ади~а иаша Бать 

хі•щи•а за о•ое іотиува ІІЯ та за о· о.е-І!раво. Спершу дих! отепо•ики а 

мечем та •оrкеи проходили по хашій землі РА краю до храю~а після ааа

ках~ во•а усі отрах1ття хокфеаіохальиоrо фахатиаху.Татарв а•ичайко •е 
• І 

розбірахи,що саме иищили 1 пажи~иJовідомі z фа•атич•і рJJ••ихи даж~-

шоrо ~aor •ищижи як раа оа•ах• »ежіrіІиоі К7ЛЬ~7Р• - цернаи.•а•аотирі 
а іх х•иz•их охарбох, і саме той охарб •айбіж~•r aJep~a• 10 себе іх 

УІаrJ.Оооб~Іо и при тік ааоудаі•і бужи •а а•ищ•••я х••rв письма І 

дРУХJ о~а••ко~хоrо та· rxpa!•o~кoro~a а orzядr ·~ харах~ер 1 ціжі ~о

rочаоиоі боротDбИ ці~кок яо•о, ~о 1 периJ черrу мажи ааrивути паtтт

хи пра•а JХраіиоьхоі церхІи. 
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шкоді до ільноrо-; иормальиоrо життя украіХОDКОЇ . Ц рк И . І от біJІ:ЬШ 

Я І<: за 200 JІЇТ боротьби з обедиаииІ.І церко одержа ним апарат o-...r росі й-

ОЬІ< м зо іш Ю OИJLY ашоі цер• ви ЗJІОКJІ9:ІО; старі аціоваJІ:ь:а:і траді-

ці і ашоrо цер:ко oro права заиехая~:о, призабуто та - еликій :мірі а 

і т:ь икоріиеио з життя. Це рко ве пра о ваше не т іJІ:ЬКмІ по з ба JІе:в:о 

чи ности, але й хе стало обектом жавіть теорети~ ~ оrо, иауко oro і-

тереоу і залишеПа 4 ~ати неразораним оболоrои Ях життю практичио-

му украіпоьку церх у підnорядкоІаио ие ластивим для иеі чужохаціо-

ал:ьним иор:м:ам, тах і в иаухо ій ді.пяиці до ухраіис:ькоrо церІСовв:оrо 

права прикладалося ту саму хибну 1 теидеаційиу охему,що й до иашоі 

іоторіі,літератури 1 •сіх діоціпліи ухраі озиавст а;джерела к язів

сь;соі епохи ажад оя з ичайн:о джере.пами 
11 
общеруоскаrоt' ~ерков. oro 

пра а, і тому іх досліджеио ще дое ть старанно~ а по-за тим науха 

церхо:аиоrо пра а звичайІtо зооереджужаJІа ово:rо у ary в:а джереJІах мос

ковоькоі церкви,залишаючи без у аrи широке nоле ханоничиоrо nрава 

церкви українськоі. 

Всі ці обстави и ставлять еликі перешкоді д~я студію аиия та

хаі за едбаноі і па іть инищеиоі . матеріяльио /особлш о що до старій

ших па:t~rятох/ діля ки · иашоі діоціnJІіии - джерел права ухраі:но:ькоі цер

rсви. ТРУдвощі ц1 зпачио збіл:ьшу:Ют:ьоя ще й у:м:овииа:ми роботи по-за ме

жаки Украіии,ода.пеки од 1і рухопис:иих та ~пижиr1х скарбі:в.АJІе в міру 

можливости ми подамо першу спробу сиот матичиоrо оr~яду джерел украіж· 

оькоrо церковиоrо права і иахреолимо оо овиі хатеrоріі тоrо ріжпород

иого матеріялу, що оJІужи.в "і иаmій иив:увшипі та :м:ае служити й надаJІі 

джерелом ~ашоі перкоз~о-націоиал:ьиоі правоовідомооти.матерія~ той 

хроиопоrич о по~ииаетьоя з иайдавиійших чаоів - Іід початків иашоі 

иаціоиал:ь оі церк~и і доходить до иаших диів, бо ии•ішиій іоторичкий 

момевт поота~и• ао овідхаt&И і певвій мірі уqатиикаии ового пра-

отворі ия JS усіх галузях иamoro життя~ в тім чиоJІі й ~е:. ко иоrо. 

Осио иим джере~ом церкоииоrо права у нас,ях і иа всьоtу христі~ 
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яв:сьІсом:у \..в іті ,сJІужить Св • . Письмо. Ми е буде1л:о сnинятnся /е е зр об-
, '- • І 

· . .леио D огJІяд'і заг а.пьних джерел церко:ваоrо права/ па тому з ~!іст і С 

Пис:ома,що ста.з безпооередпІП4 1л:атерія.пом д.ля церховп оrо праваj rово

рячи про ~s~Письмо,ях джерело ластив ог о украіиоьк оrо пра а,маемо 

nояспити ,в якій мірі та :в оскільки пристуnиій формі доходlіJІО й до

ходить Св Письмо до с в ідомости наmоі церковно! громади, щоб бути для 

неі джерелом церковного правотsоріиня . Для сього деn одиться подати 

Фаr<тичні :sідо:мооти про ПаJПі отарі рукоnиси і дру1еи Св ПиоЬJ4а,що n:>

ходили з свідомоі потребУ. захо:аати та роспо сІодити nевний неnохибний 
о 

текст ооиоsиійmоrо джерела церковиоі пауки ~а церковиоrо права;да-

лі треба нам подати відокооти 1 яхе значіния у нас мала сама мо 1 а 

Св.Письма та D якій мірі приступна зроЗуміхіоть Зого для широких 

мао впливала па розвій hравос ідомости і~ у оnравах церко них;при 

тім маемо звзрнути уваrу а ті с оеріди~,що вживалися в нашій цер

:(ОЗRій :мин:увmииі -~сnоооби иаб.пижеиия Св.техста до живої народв::ьоі 

мови "для ліпшого вироаукікия люду поотоли~ого•~: а у-краіноьху ВИJ4О• 

ву славянеького ~ехста,ва rраматичuу та лексичну йоrо украінізацію 

в пиьсІ!і і друках та,-вреmті, а ті чис.пев:иі у в: ас з давнього чао у 

nереклади Св.Пиоьиа.,~що nовотаJІи з евідомопа бажаиия са:модія.п» оі 

участи иаmоі церковно! rрокади • оправах релігійних.Яхий багатий 

матеріял каемо в сій ділянці джерел церко•хоrо права - досить зга

дати про друки Франциока Скориии,nро першу nовну друкоnа у біблію 

кн КовстоtОотрожського"про отарійші ваші переклади ПересопниЦ1)• 

хий,Неrале:вськоrо-, Тя:пинс:ькоrо та иоиійші - КуJІиша й Морачевсьхоr • 

За одио з осноnиійших,за С:в пиоьмом,джерелом нашо! іри та па

шого це-рхоnиоrо пр ава вважаються ami сиІсt о.пичні кииrи,що задоnоль

:в:я.пи потребу точиому форм:у.nюваи:в:ю та оистематичиоку викладі пе.

шоі :віри, тім числі і оовов цер:ко иих. Серед сих хииr J.taeмo паи.7 т

ки ~исохоі ціинооти - ях хатехизиси Степаз~ та~правдоnодібио,Лав

реlІтія Зізаиіі:в, особливо ж знамеsв:ите •• Icno іда:в:пя віри'1 митроn. 
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~Ієтра Могил .. , що зас ое е ·" я:х сим о.ли11иа кииrа,для всі і СхідЕьо1 Цер-

к ш. 

В з язку з сим отоіт·:ь отудію а ия друх~ наших богослужбо их кnиr, 

що Ф · · коу а.п с ій іоть аmого ц рхо пого обряду ,як од у з характерких 

озиак amoi церков о-Іаціоиа.пь оі прииаJІежности.Крі:м старих друІ(ів, 

с ред як:trх ма :м:о такі адз ичай:иі памятки літурrиt.Іиоі JІітератури, як 

Служ б к еп.Г деоиа Валаба а та Літурrіаріож митр.Петра Могили, а

лежи~ь аай ятися й о ійшими переклада сgужби Божо! иа украі ську 

мо у,як од им з аж ій их способі церхо ио- аціоиаАь oro ус ідомл и-

я. 

церхо 

аж з ач1 

ий з ич:а 

я для правосвідомости ашоі ц рхоа оі громади 

ті це~хо о-народ і традіціі,що за до ший час 

бу .пи тим :м:айж ди и:м дж р .пом·" як жи!и.по д"JN. собориости й оа14оот і й-

ос! ашій по оле ій ц рх і та .ихо у ало його пра оо ідомість; 

тoJtry наші з ичаі церхо і по и і з:верs:ути серьозиу у ary украі оь.ко-

ro RВ.Р01 ИОТас 

Писа більшій чи м:епшій мірі изиа і нашій церкві,звичаі ма-

емо дуже ці жій і багатій у ас кат~rоріі памяток каноиичиоrо пра

а - в т.з.Требиихах.Поруч з икладом порядку таівста;церко~~их 

о..пужd і ~галі обрядів зиаходимо тут про ідиі статті опра ах ка-

moi каво ичжоі практики. Особливе зиачіиия з сього погляду мае зна

менитий требиик того z пезабутньоrо хермаиича иашоі церкви - митр. 

Петра МогиJІи.Ся моиумеита.п:ьв:а праця /пі тори тиоячі оторіи/ ие тра""' 

тила сиоrо зи~чіижя й для иаmоі церко•иоі оучасиооти;ое та иеаичер

паиа оо ова~ з•ідхи каші церкоІиі дісціплі•и каю~ь широко черпати 

матерія~ для ~ідковлеиия отароrо ~адr цtрхо•хоrо,тах порушехого під 

час иевільного полоку иашоі церкІи.Охрекі трахта~и оьоrо Треб•ика 

ма.п~ іотор1: хе аи~.чіхии; иапр;.,оріrіка.nьиа кокбікація дzepeJI Схід-

ьоі та·Західwьоі церков- трахтат протайву mжюб7- отаи і за~и-
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mаетьоя капо ИЧRОЮ ор~ою шлюб и справах м ах шо і Рос і і 

. Від церкви С~ ід ьоі церква паша м:ае, болrа.ро:ько:му та сербському по

ее-о д .v.rцт і, каr; "> ич і код~кс_ ,що ази алися у ас · омока о а а.бо щ 

кор:мчими к:rиrами.рецепція: сих пам:ятох Східи:ьоrо церко oro npa•a ла 

у пас д:оить с.оерід а,і воии nриняли на нашому гру ті свій ласти-ий 

склад" Jідnовід.rо дійсним _nрактичним потребам, одкидаючи . rr ,що иа.,! 
t' 

у нас n}актичиого. ачіпия~ та додаючи иише,що nоходила з еобхідиост 

церковної практики юридичнрі. Що до складу украі с:ьх х спиехі Кормчих, 

то тр ба зав ажити ,що"~хрі:м: заrа.п:ьного ха о ич oro :матеріялу,:містять 

ся тут і ~а ятки ,що алежать ласти о до украі ськоі ц рк и,напр к., 

поола я, І4Іб року,украі оьких п окопі до митр.Фотія /Мооко ськоrо/J 

д о и 

раінс:ьких 

изнаютD його юрисдікціі; собор rp мот ~тоrо роху,ух 

пиокоnів про ибір та пос яче ня Григорія Ц мбла а а ~-

троnалита Київського; окруж а rрамота, того ж року, ел.х .Ві~о та про 

одділеиия КиіІськоі митрополії од Моско слкоі; rрамота~І468 р.,короля 

Казимира ІУ лито ському,руоьхому та жмудському духо еиотmу,та ж.С 

о ідчить ~що иаші каио ичпі кодекси иабірали пе иого місц 5oro харак

теру. 

Взагалі,пра:ана думка паших церко:аиих людей уваж о оnи я.л.ася а 

джере,п,ах церко oro пра а,і иасJІідко:м того маем:о ці ні факти amoi 

церко•иоі пра от орчости.В сім напрямі треба першу ч pry заз ачити 

характер у сnробу~ самому початку ХУІІ ст.~любли с~коrо о•ящ.Василія 

зредагувати ела яиський текст Корхчої та подат до ьоrо хоме таріі 

за ла~ииоьким перекладом хавоиичиоrо кодекса; ою ~рацю икористаио для 

пepm<::>ro друкоааиоrо •идажия В:ормчоі Moct< і І649 р.· Ях другий харак

териійший·, а посеред ии-mих ,Фахт, треба зазначити Киі•с:ький о:мока о 1 

ие раз вида аиий ХУІІ ст. /піД редакці ю nам и ~ери ди /!624 р./, 

Захарія Копиот ськоrо /!624 р /,П тра.Моr~ли /!629 р./ та и ./і реш

ті зас оеиий мооко оькою ц рк ою nід аПоии ою иа~•ою nНо~ка о а пр 

Вольmом Требиих'В'~ .Ка оничві ходеко укра і с:ькі, рухопис і й друхо а і~ 
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більшости ще ~дуть своіх доолідувачів. 

треба зверпути да.пі увагу, як на одво з важних дl~epeJI r:pv. вa УІ(

ра~ИСDКОі церКDИ,Rа rраМОТИ ЧОТИРЬОХ СХіДНИХ nа~ріархів,що,ЯК nредетаn 

1ппси старшиj~ цсрков,опікувалися молодшою ухраінською церкJJою. 3 тих 

чис.леnних грамо'l' наі16іл:ьше значіння мають rрамоти: авт іохій'Jьхого па тр 
u 

ИоакиJttа про відио JІення украіио:ьrсоі іерв~рхіі І620 р. та про заоиоЕаи-

пя Церкоnних братотв і пат~.алехоандрійоькоrо Ме~етія з приJоду бо -. 
ротьби ухра,інськоі церхви з місіов:ерс:ькими замахами катоJІицтва • Гра-

моти цілого ряду царrород.с:ьких патріархів та 1epyoaJIИJ4c:ьzcoro парт .до

сиФеБ трактують хардинаJІЬИJ для ta:ac рправу иеза.пежхости пашоі церкви; 

на сих . par.t.oтax оп і рала мооков~ьха церхnа с•ое право иа заво.подіипя 

нашою церквою, - тому nравві основи тоrо заиолодіввя заслуговують ува

rи ухраіnськ11:Х каиоиистіs. 

Дуж uажв:им орrавом церхо:виоrо правоrrаоріикя у нас буJІп цер

І--овиі собори nopmi иаші церхови і о обори., про які мае:мо відОJ!ости/ со""' 

бори ІІ47 та ІІ68 р.р .. / зай:ма.пиоя справою 1неза.леження иаmоі церкви 

від царrородоьхоrо патріарха. Собори І4І5 р.та !685 р.приовячеио 

сnраві у~езал ження ухраіиоь:коі церкви від церкви мосхоиськоі.Собоt 

!274 р .. · - nioJiя татарсІ>коі руіви - м:ав :аеJІике ховотру~ти:вие зиачіння 

для церквІ~~ По зиаqінню доріІиюються з ним: собор Іб09 р - дуже важ

ІІИИ собор о церковних ве~ах і о іоправ.леиіі ді.п духо5иих" та /після ,, 
ці .лаго ряду ·підrотовтmх о оборі :в/ о обор !640 р., - де ~ваJІев:о •• Iono-

.. ві-дання віри" та .,требник•• митр. Петра м:оrиJІи~Собори І598 р,в Бересті -

nраRославнв~ та уніатс~кий - мали •елихе значіння для поділу ухраіи-

ськоі церкв ~ а д·і конфесійн· чаотини qao підпорядкування церкви 
" укра! ськоі .r сковс,:.кій церк і харахтеризу~тьоя азиахаю nідупаду со

борноrо пр1иціп~.,· ні одного собору з~ ц більш як 200-~ітиій пері

'од ке збіра~ооя Собориу традіцію иа Украіні відиовлеио іиіціа~ивою 

церко:~но-rро:мадсьRоі організаціі - Украінської ЦерІСо иоі Ради І9І8 

~о~у Постапави українських соборі•~ц·лком ие висліджеиі, дають ба-
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rатий к•т8ріяж для и~moro церко иоrо права. 

З ач о абоrати~и иаціозалюие праіо ухраіиськоі ЦІркви ті памятки , 

які маемо • церхо иих захоизх наших кияаів. Важиійmі а тих па1mтох -

церкоииі устави киязів Володимира Великоrо та Яроо~а а Мудроrо - ма

ють за ообою широку літературу,що зихликаиа першорядким зиачіииям сих 

П:J.JLЯтох. Як би далехо ие йти в тих оу:миівах,які ви·оJІов.пюються де-яки 

ми доо.підувачаьm що до автентичности o:ri: уставі ;па1mтки оі . :s:алежат:ь 
• до ·такоі rлибокоі отаровиии,вже на тахій ранній зорі нашої хриотияи-. . 

оьхоі історіі реrrлюважи життя иашоі церх и,rоловиим чинок 1 іі від

косинах до держави, що воии nри ояхих умовах аа~ишаютьоя важиійmими 

па.:мятха:ми иаціов:а.л:ьного права в:ашоі дерх и.Порівпяючи меише,аJІе теж 

важке значіння мають і rрамоти удільких хиязі в церко вих оправах. 

Дооліджувач джере.п церковиоrо пра•а в:е може пройти і п вз таких пра:а

иих памятох, ях закони татарських ха ів - т.з хаисьхі ярлики, якими . ~ 

реrулюва~иоя ідиссиии церкви иа лише до лади завойо»иикі ,а~ й до 

оиоеі ж иаціо альиоі державної :а.пади. тим з бі.пьmою увагою паJІежит.R 

спинитиоя а дер·::а:виому захоиодавотві да.пьmоrо чаоу - грамотах і з·ако

иах литовс:ьких хиязів та польс~хих всроліІ~иа доrо:ворах rетьма:ва Боr

дава Хмельиицькоrо з польською державою /договори З6оровоький~Біло -

церкі СDКИЙ, ЖванеЦDХИй/ та державою мооховоьхою, жа заковах моско -

оьхих~ а після російських царів в сLравах церкви, тім числі оообли• 

во па Духо:вио:му Реr;rяиеиті , що c.1'an ооиовни:м зако ом для праІІоо.пав

иоі церкви · в :межах б. · рос ійськоі держа•и" і :арешті опинитися .. тре б~ иа 

останньому уста~о~чо:м:у акті нamoro цер:ко ио-держа•поrо пра1а - и~ аа-

кові І оічия І9І9 роху Ухраіиоьхоі Народиьо! Респуб~іхи про а•тохе

фалію Украіноької церхsи. 

НевичерпаиИм джерелом для досліду .аиия ооборвоrо характера иа-

, ·,. 

mоі церх1и отають ті памятки церхо•:в:о•rромадсьхоrо харахтера·6 яхи:х · · 

виявляJІася жива опі:вучаеть церхо иоі rромади :а життю церк1и Баrат 
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от о о оро оц· і ш памя~ок ада ~ай 1 що до і хі ьхоот та рі -

оро оот 

п да .а 

ro 

іх і ЩО ДО іх Y'l'Pi :ьоrо а істу.Ві ~ш 

УІ - D'II от. - добу JIИXOrO під ео Jl я 

а Ухр і • В перИу чер у тр ба поот ит 

от:ь ! памяток при-

церхо о-rро(адсько-

тоrочао iJ !&!( б~ 

os аа ~к ора д а адр с по~»с~хоrо пра т от1а~ полDоьхоrо о -

а ta й rcьoro rpo адяПот польсьхоrо й кр іиоьхоrо; серед тих пам~ 

to ro о ійпrі • 
18 
Сі опо!о" ~, 11 сrпц.n к TJ'X Сі опоіо••·~ u прот отац~я'' -, 

11 
со іто ·~и1е о б.іаrоч~стіі'~, .,суп.піхація .. ·~ , отіфіхаЦія:~, з ам:еп:ита 

ая•а JХраіиоькоrо хоаацт ~6ІО р. 1доа а n л коrо заотуnу 1 nоті

ха •сьоrо · аррда p6oxoro8 
- .К.Оотрожо~коrо~ п ~едои~ртвий лис r ть

ма Петра caraйдatl oro до · хороля·, ма і ести арх ма дрuта. меJІхис д ха 

Звачха-Я•орсDкоrо а еп • r рао ія JІиице оь oro·, промо и с ймо і Ла ре -

тіs Дре•иис:ькоrn та ~(. ?!овот.~остроао])хоrо, промо а архпеn.Георrія Ко -

оьхоrо. Не мехчій J.. "рі проя ~ялася г-раиЬо ід о і сть церко а 1 т -

х axtax, що приз:в:ач·!и я для широксrо оrо.поше н:я і JІИШ ФіХОJЮ'1' 

ті ц рховио-иародиі 1ктеиціі~яхиьm херму ажиоя то~іmві иац1о а~ьхі дія

~~ иаиі • овоій rромадськ·т роботі. Сюда аАежат~ - іиотрухція rет~хаиа 

П. Дорошеиха noo.пau . а Qотрожо ьху параду, д rов1-р ОрJІика 1а Шаеда1.ш, JІио и 

ОРЖИZ& ДО ааnорожці ~а заnорожці ДО Qрлиха, ~ио~еи і іиотрух іі У 
. . 

ра! oz.xoro дворяист а овоіх пооJІа1& па оейии і на· іть тах! ахти ЕJІаот-1-

•о . i•'l'eaoro харахт ра~ ЯR з о іти Вао лs: ЗaroJ:.~ot>cь oro.~ Boryma Ко ць-

·хоrо ta чис~епиl теотам tt~ дальшого ~aoyJ яхшх ля1оя рел1rій о~ 

аціоиал:ьиий ові'l'оr.пяд тодіпьоrо amoro rpo адя от а. Ава.Іоrич и п -

пя~хами правоо ідокости украіИсьRоі церко иоі rромади за оота и·й чао 

стаютІJ відоа и Вс 7Храіиоьхоі Ц pl(o иоі ~ад ·, що мають зайИЯ'1'И ne 

міоце с р д ухраіиських джереJІ церховиоrо пра а. 

Зохр ка особ~ 7 raary JXpal•o~xor ха ожиота ~ют~ а риути иа 

с бе і' ори опаціа.п:ьио ·. хаиоаичао! літератур , що отаю-rь джереJІа}d amo 

ro права а перших ч;аоі• иашоі церхов оі 'іоторіі" по\tииаючи од ха оиич 

ИJІХ пра иJІ китр.~йоа а ІІ /ХІ ст.~/. Ширш · ц рв:оано-прав11е знаt~іпня ма.ю ь 



· чисJІеині · ·памятхи а11оі по е иtt о і Jii T"PJ.T;}'~ -· 

ме•тал~•• та и вичорпаи дzер ло ашоrо 

а.За тих зо ішвіх обота и , якm· n адихяоя ~ nлі ~ 

- о у-

oro пра

вашими 

юридичпи1m Па14Яtt ха:м:и-, о д~ pe.nc ·. r< r, ~ .. :oro пра а. І •І шва .. ~ ·ат ще ао 

сі:м: павітІ» и епорушевим, бо цepxo в.t .... - npa,.;J і о , :· ти наш·оі полемич ~ Jt1 

торатури е з риу.ии иа оеСі ORli--.x::,o ·і ... .. і уваги" 1!1г ти1.t ла.ои 'lJ 

rо.лодв:rп.t чивсм т·реба шуха ти L!_ о ід:t-'!Х ід ;· пашо1 діоціпліии . Укр і -

. сІ>ІСі поJІеJ4ИО 11·J маючи з аз. · аин •. н обсрог.;-ІТИ о :ю ~іру ід а:в аJІи аах!д

ц~rх :-o1iQeoi2 та пос' -:, вл ~зі в1-=-t-ва-в іч А Щ) едс а. ихашt тих ко фео ій , 

t . • н • 
пpiп,rytJI п1. oy .. rrr.r my .. : а 1' оа:м .... т lxJ. ~ oro, о.юоер1д r груи~у д~я о оеі ц р~ 

~о 1 о-прr~ зп о і · дупи :рдо \; т оючи :!ІЗ.. зао ад ах СУ. ід, IJoi церк и, ои и ,е 

моrли ціJІ о "1"No приняти иі оп~ці9іqно візг.птійсьхоrо ос ітJІ изя '1' х за. 

с ад, иі тим біл ~х ,освіт.nеивя ooxo•o~»xoro з йоrо са о певиехІІМ доrма

тиз:мок, .б.о хар&к'І'ер тоrо й дpyroro е даза . спі.nьио1 мо и д.ия по11е2.tИ· 

ки з ииmих хоифеоіовал~. u о iтoJ t. А тr мову хоиче треба було aпa2r~j 

оо паJІепха ке моrзtа об r жит оя JІПе фор:м:а . .льви:и ав. аиачевия рі~:н ці по 

а іцій~ а хуоіла ааr~ибитиоа до самих ооио тоrо й ившоrо овіто ~~.ду та 

neperJiяay-rи tx ціиністt»; а пріиціпіазrьиоrо-~доrкат:ичисrо та цзрАоаио

пра:аиоrоІпоr.ия.цу; тах uyoi~o 6у-rи -ro1q, що церІСов а по.tекіка Jt~aJta .. е 

форІt~альа -;· а др реа.п:ь е аиачіивя; 1оиа ка.аа :вдержа'fи пра oozaв:sv 

rром:аду •ід аціо а..п~ио-церковвоrо peиerato-rвa" а т t:y жусі.n& дати ід 

по•!дf) иа •о1 і' і nитаnJІ р~жіrійно-націовг. .n !J!:!оrо с ~ · оr.tі.чду ,що Іиоува-
. . 

Jta іх __ про-rИ•аа отороиа. І по.иеwот;І аші Олиох v зиайшл1 ідпо ідиу 

поаіц1ю.Овбро1sиися saooбaJm аахідньоі аrхи /6~ rод1 .~~о~ 1 rожо

му за sбройокrо рицера воюsати~ а проотахr веучеио1q аа .,дроrо орато

ра о;цпо 1дати0 /~їІопи о6оовувёUИ ідеоJІоrіІІ Східиьо1 церх•іr •• ТОКJ аа

хідвьоlf1 ваJхо•окr rpyи-r1. ЦеркоІио-прааві К9К8•!'JІ t-111 pi)(Jc)ttи X&D'l':l 

вад з И'Іайиs пр1в:ц1п1. а.а:ьв:е 1 прахти1Іке -аиач:1•иsr. аах·о•JІ»а ОхЬ•• праао 

ожа11е • loro доrма~ичвІ~ ~а церхо•ио•праІвиz /хааовичІих/ oo•oaaz,•a-
. ' . 

шl поженисти аробижи периий Іидати11ЕиІ крох до ~ооко•аа•••• ta уота-
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JІев:пя Форма.льноі оторони иашоі східи:ьоі ІСоифесіі а осно ах захі):tньоі 

иауки •1 Тах spymeв:o бу .по rry иетерпи:м:у ІИІСJІючиіоть і зав:т ійоьхоі та ще 

біл:ьше мосхо оькоі р ц пціі правооха ія, що кожоер1у аха не хише прін

ціпі~~ь у~ аже й Ф~рмаJІьиу його оторожу- аж до оотанньоrо 0 аза"4 В 

сьому е~ичезпа зас~уrа нашоі полемичиоі літератури nер8д nравос~авним 

о ітом, і навіть трудно зрахува~и сі позіти•иі кас~ідхи тоі еликан

оькеі праці церко иій, зокрема • церковно правиіr,сФ pi.Ra культур-

е зиачіиия тоі праці лише пе вій Уірі атяхають те жуз~хе уnередж 

ження та ті :в:аrіки ,що аазпа.пи іх а :МоскоІщииі ухраівські уче:в:і та іх 

JІітературиі твори. Украіио:ькими зyoиJIJIЯJDI проби а~ся мур ков:феоіональ

поі ихлючиооти.розrмі ться, ие обходилося при тім,що палиця перегина

:в:алаоя другий біr<, . - наn,;, 11 Духо ии:м: PerJiaм вта:м:1~ нашоrо земJІя~а ар 

хиеп.Феофапа Прокоповича" опі робітника церковної реформи Петра Першо ·

rо; . за всім тим, і сі крайноати полеrчу ахи опі~життя українськоі цер

кви з церхвою мосхо ською, бо трудно собі й уя. ити, яке б то сnівжиття 

було, хо.пи б не порушев:о архаїчний с:вітоrJІяд патріаршоі доби мооко І t"'! 

оьхоі церх и • . Зокрема - і близше до иао - памятRах нашої nолемичної 

JІітер ,атури по.лоЖеио т .ердий грунт д.пя дальшого поступу й розвитку жит

тя иаmоі церкви на иез:м:іиних іі догматичних та церковно-правних заоа -

дах, а разом та звяз~у з тим - грунт і для розв тку нашоі церкоЕна -

прав~оі дісціпліни. Вислідити шляхи це~ковно-правноі думхИ в т арах 

иашоrо полемичного пиоьмо от а~ розібрати річе у й формальну сторопи 

іх арrумектаціі, nідоумо ати висво ки іі цер~овнd-правній сфері~ -ее 

велике, що до ціжей 1 хі~ькооти праці,завдання д~я наших канонисті 

Завдання с може бути дохонаиs .п:ишв ШJІЯХ ом поnередніх м:оноrраФій в: ад 

окремими памя~ками~ ажнійші оеред яхих - 0 Апокріо1о u ХристоФо~а Ф~

.палета, 11 Паліиодtя" З.Копиот~:Іlськоrо, rrПepecтspora", що заовоюет.ь~я 

JI5 і:во:ьхому братчихо і Юрію Роrатииц.ю~ .,ЛіФос'~ митр.-Петра МоrиJІи; 

11 Ключ царо!' а жебео ore•• Герасима Смотрицького, ., фреиоо '' м JІетія См от

рицькоrо, " Киижица о едивій ист ин ій православиі й вірі~ Василя. Сураж .. 



- gr .. 
оьхоrо~ листи к~ірика Оотрожськоrо,поолаипя Іва а ВИш иського 

----ооо------

В Д8JІ:ЬШИХ О ОЇХ ИІСJІ дах шt і . ОПИНИМОСЯ ЗОІСр М а ХО ОМ 

з сих дж р .п церхо•и.оrо пра а~ що завначе но ropi. Кож а кат 

оих джереJІ :аииаrа опеціа.п:ьиоі rва.rи та дета.п:ьноrо роароб.п ня 

а заrалDиоrо та х~ротхоrо переліку джере.п церко org п~а а ид ~ , 

яхе mире>к за•даивя О'!'еі~:ь перед а:ми"" щоб nідrото ити оснG и пра-

а украіноьк;і церкви. Оовови ті r.пибо і і ріжиородиі. Обояr іх 

охоnлюе rоловиійші ділянки не .пише ц рко ного, але й загалі усІ r 

иamoro иаціеиа.ПDИОГG - хуJІьтурноrо й r.ромадськоrо - життя.Н тих 

mИрGких. жаціоиа.пьиих - ху.п:ьтурв:их і ГРQМадоьких - оо о ах 0піра ть

ся прав0 иаmоі ц рхви~ При тік що до конфесійиоrо о6сяrу вашиж о у~ 

дій nотрібно зазиа~ити~ що ми будемо мати ва у азі уоі конфесій ~ 

галузі yкpaiнcDRQro племени иа сій його етиоrрафич ій т ріторіі. 

Хоч ~илою причин дуже rлибокоrо зиачіиия украіпсDха церк а ків 

ця ХУІ стф' подіJІи.пася иа д і ох'р иі rа.пузі" при чо:м:у од зал Ш11-

.пася при с оіх східип догиатах і обрядю(, друrа прийнял східно І(а .. 

толиЦDХУ догму, захевааши отарий о ій східний ебряд ~ал до тоrо 

поділу сі дві окремі чаотиии т рили одно суспільне церко Ф 

жили одиим·, опіJt:ьиии жи-rтя:м:, піД.пяrа.пи од :в: им х но ичним ормам,. -

~ер ла ц :рхо ноrФ права у них бу.пи ті оамі 
1 
Б тій бор т:ьбі" як n .... 

ча.паоя між двома копФ оійниии чаотина1m одиого націоваль or opra 

иіз:м:а·, вони •о ж бу.пи з язані між о сб ою о 1 .п:ьн ·о тю е тіл:ьх т 

але й. самиххтодів р JІіrійноі nо.пе:мики, я~lй ~омент церко 

права займали дуже поmажие міоц ' .Ч рез ту опіл ність м· ~ ими 

~иво розглядати аргум нтацію оджоі оторони ез звязку 3 арrум. тr 

ціею протиJІ жиоі. Т' It.y й дж р Jia, що вийш.nи з ко феоіо а.п:о і 0 

михи~, ми розrJІядати:м:ем пара.пе.п:ьв , при чіи буд мо брати 

кож твори 1 чужих письмепнихі - nольсько-католицьких коли 

, 
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б8руть участь и аmій ков еоіоиаАDИій беротьбі. Baara~i парале~ь

ио з джере~ами ц рхо . иоrе праІа 7Храіис~хо1 пра ооха иоі церхnи 

ми буд ио зааиача~и 1 тJ ц рхо•ио-пр ••і даереж JИiaTCDXO~ ц р

ІС и-, :в яхих ия и оя с оерідиий к ці иа..а:ьиий хар rст р 11 церко. .... 
f 

ио-пра.вноі т. орчостк.= Д:~я arx JXpai оьхеr ц рх · ·•• ro пр ва 

-----О ааФ!коувати rcl иаці .. аж~и1 оаиахи й r~ •е&аІ и 1- поруч 
усіх ріzииц:ь оtеладових хс фесіоиаж:ь их 11 отии JEpaiиo~xer пле. -

• 
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ЗБІРКИ ЕРЕХ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА. 

Збір ц рк,Jв их nр·ави.І;ЩО аасвоюЮ'l'})ОS: 
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