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АНОТАЦІЯ 

Мацелюх І. А. Генезис інституту юридичної відповідальності у сфері 

регулювання державно-церковних відносин в Україні (ІХ – ХVІІ ст.). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 

дослідженню еволюції інституту юридичної відповідальності в церковному 

праві середньовічної України. У ній проаналізовано поняття церковного права, 

канонічного права та обґрунтовується твердження, що остання категорія є 

складовою частиною першої. Розглянуто поняття церковного правопорушення 

та покарання як складових частин церковно-правового інституту юридичної 

відповідальності, що встановлює нормативні, фактичні та процесуальні 

підстави її настання, забезпечує застосування до винної у церковному 

правопорушенні особи засобів судового примусу, передбачених джерелами 

церковного права у визначеному процесуальному порядку. Визначено 

функції, які виконує інститут юридичної відповідальності в церковному 

праві, що полягають не лише в охороні церковних правовідносин з метою 

попередження правопорушень, а й виконують каральну, захисну та 

навчально-виховну місію. 

Простежено за процесом формування церковно-правового інституту 

юридичної відповідальності в епоху Римської та Візантійської імперій, який 

налічує три етапи розвитку. Встановлено, що витоки формування нормативних 

підстав настання юридичної відповідальності в церковному праві сягають 

періоду легалізації християнства Римською імперією в 313 р. Завершального 

вигляду їм надала епоха Вселенських Соборів та законодавча діяльність 

візантійських імператорів. Аналіз джерел церковного права Візантійської 

імперії продемонстрував наявність двох нормативних підстав настання 
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юридичної відповідальності в церковному праві. Вона виникала при вчиненні 

злочинів проти віри та злочинів проти моралі. При цьому видова 

характеристика цих груп злочинів у різних правових пам’ятках права Візантії 

має певні відмінності, а саме: змінюється кваліфікація окремих ознак злочину, 

піддаються деталізації пом’якшуючі та обтяжуючі обставини їхнього вчинення, 

розширюється коло караних протиправних діянь тощо.  

Наголошено, що процес запозичення Руссю канонів східної правової 

традиції не був беззастережним, адже особливості місцевого релігійного життя 

вносили свої корективи і на Русі з’явилися такі склади злочинів, які не були 

відомі візантійській церковній традиції, а, відтак, стали продуктом власної 

національної князівської правотворчості. Порівняльний аналізі видів покарань 

за церковні правопорушення Візантії та Русі продемонстрував відмінності, які 

проявляються як у частині їх застосування, адже складний період 

християнізації руського суспільства не міг дозволити практикувати 

застосування тяжких санкцій, а тому церковні покарання в Руській державі 

були м’якшими, ліберальнішими, гуманнішими, в них перевага надавалася 

штрафним санкціям. На церкву покладалися, передусім, не каральна місія, а 

функції просвітницького, місіонерського характеру, які полягали в 

ознайомленні русинів з основами християнського віровчення та його 

поширенні в умовах пануючого язичництва.  

Встановлено нормативні підстави настання юридичної відповідальності в 

церковному праві Великого князівства Литовського, які фіксувалися 

різноманітними за походженням джерелами права. Виокремлено 

правопорушення, які залежно від об’єкта посягання поділені на злочини проти 

віри та церкви, злочини проти сім’ї та моралі, злочини проти особистої свободи 

та честі. З огляду на склади злочинів можна констатувати, що Велике 

князівство Литовське було єдиною у Європі державою, де охорона 

християнських засад не руйнувала релігійної толерантності, яка не лише 

декларувалася, а й юридично закріплювалася відповідними джерелами права,а 

утворення Речі Посполитої не змінило владної політики. Однак вплив 
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західноєвропейського права посилив каральні санкції за церковні 

правопорушення.  

Простежено за змінами в інституті юридичної відповідальності, що 

відбулися в Українській гетьманській державі під впливом січової правової 

традиції. Виявлено нові склади злочинів, які визначені гетьманською владою. 

З’ясовано видову характеристику санкцій, які могли застосовуватися за 

вчинення злочинів проти віри, церкви, сім’ї та моралі. Порівняно їх з 

покараннями, які застосовувалися за вчинення окремих злочинів проти віри в 

Московському царстві та в країнах Західної Європи. Наголошено на гуманності 

вітчизняної правової системи. 

Предметом окремої уваги у дисертації став порядок настання юридичної 

відповідальності, який сформувався в епоху Римської імперії, мав риси 

добровільного арбітражу, характеризувався компромісністю, базувався на 

узгодженості дій з усіма сторонами процесу та на добровільності виконання 

рішень. Легалізація християнства вплинула і на церковну юстицію, що стала 

самостійною ланкою в системі державного судочинства. Проаналізовано 

судоустрій, компетенцію і практику діяльності церковних судів, яка 

характеризувалася публічністю, гласністю, усністю, фіксацією провадження, 

наявністю представника. З’ясовано, що структура церковного судоустрою Русі 

мала певні відмінності, продиктовані суспільно-політичними обставинами, які 

полягали в функціонуванні триланкової системи судочинства, де першою 

ланкою був суд пресвітера чи настоятеля монастиря, другою – суд єпископа, 

третьою – суд митрополита Київського або помісний Собор. Поєднання 

правових систем та правових культур Заходу та Сходу спричинили звуження 

компетенції церковного суду на фоні розширення повноважень світського. 

Констатовано, що християнство як релігія та церковна організація як 

інституція із проникненням на українські терени завойовувала все нові сфери 

впливу та намагалася здобути суспільний авторитет, а відтак запроваджувати 

суворі міри покарання за злочини проти церкви не було можливим. При цьому 

зміни державного політико-правового режиму не вплинули на послаблення 
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юридичної відповідальності за церковні правопорушення, адже випадків 

декриміналізації злочинів проти віри, церкви, сім’ї та моралі не зафіксовано. 

Результати дисертаційного дослідження становлять науково-теоретичний 

та практичний інтерес і можуть бути використані в науково-дослідній сфері, у 

правотворчій та правозастосовній діяльності, а також в освітньому процесі.  

Сформульовані за наслідками наукового дослідження положення наукової 

новизни та всі результати роботи отримані на підставі особистого вивчення та 

аналізу історіографічної літератури, законодавчих приписів, джерел церковного 

права, судової практики.  

Ключові слова: церковне право, канонічне право, юридична 

відповідальність, церковне покарання, церковне правопорушення, судочинство, 

джерела церковного права, Візантійська імперія, Руська держава, Велике 

князівство Литовське, Річ Посполита, Запорозька Січ, Українська гетьманська 

держава (Військо Запорозьке). 

 

ABSTRACT 

Matselyukh I. A.  Genesis of the Institute of Legal Responsibility in the 

Sphere of Regulation of State-Church Relations in Ukraine (IX – XVII century). 

- Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Law in specialty 12.00.01 - Theory and 

History of State and Law; History of Political and Legal Studies - Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, in 2019. 

The dissertation is an independent completed scientific work devoted to the 

study of the evolution of the institute of legal responsibility in the church law of 

medieval Ukraine. It analyzes the concept of ecclesiastical law, canon law, and states 

that the latter category is an integral part of the first. The concept of church offense 

and punishment is considered as an integral part of the church legal institute of legal 

responsibility, which establishes the normative, factual and procedural grounds for its 
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offense, provides for the use of the means of judicial coercion provided for by 

sources of ecclesiastical law in a definite procedural order to the guilty party in the 

church offense. The functions performed by the institute of legal responsibility in 

church law, which consist not only in the protection of church legal relations in order 

to prevent offenses, but also perform punitive, defensive and educational-educational 

missions are determined. 

Traced through the process of formation of the church legal institute of legal 

responsibility in the era of the Roman and Byzantine Empires, which overcame three 

stages of development. It was established that the origins of the formation of the 

normative grounds for the onset of legal responsibility in church law date back to the 

period of legalization of Christianity by the Roman Empire in 313. The final form 

was given to the epoch of the Ecumenical Councils and the legislative activities of 

the Byzantine emperors. An analysis of the sources of the church law of the 

Byzantine Empire has demonstrated the existence of two normative grounds for legal 

responsibility in church law. She arose in committing crimes against faith and crimes 

against morality. At the same time, the characteristic feature of these groups of 

crimes in various legal monuments of the Byzantine Empire has certain differences, 

namely: the qualification of certain features of a crime changes, details of mitigating 

and aggravating circumstances of their commission are extended, the scope of 

punishable unlawful acts expands and so on. 

It was emphasized that the process of borrowing Russian canons of the Eastern 

legal tradition was not unconditional, because the features of local religious life made 

their corrections and in Russia there were such crimes that were not known by the 

Byzantine church tradition, and, consequently, became the product of their own 

national princely law-making . A comparative analysis of the types of punishment for 

religious offenses of Byzantium and Russia demonstrated the differences that 

manifested as part of their application, since the difficult period of Christianization of 

Russian society could not allow the practice of the use of severe sanctions, and 

therefore the church penalties in the Russian state were more lenient, more liberal, 

more humane, they were favored by penal sanctions. First of all, the punishment was 
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not entrusted to the church, but the functions of an educational, missionary character, 

which consisted in familiarizing the Rusyns with the basics of Christian doctrine and 

its dissemination under the prevailing paganism. 

Established normative grounds of legal responsibility in the church law of the 

Grand Duchy of Lithuania, which were recorded by various sources of law of origin. 

Separate offenses, which, depending on the object of the attack, are divided into 

crimes against the faith and the church, crimes against the family and morals, crimes 

against personal freedom and honor. Given the composition of the crimes, it can be 

stated that the Grand Duchy of Lithuania was the only state in Europe where the 

protection of Christian principles did not destroy religious tolerance, which was not 

only declared, but also legally secured by the relevant sources of law, and the 

formation of the Commonwealth did not change the power policy. However, the 

influence of Western European law, reinforced by punitive sanctions for church 

offenses. 

It was traced to the changes in the institute of legal responsibility that took place 

in the Ukrainian Hetman state under the influence of Sich's legal tradition. New sorts 

of crimes, which are determined by the Hetman's authorities, are revealed. A specific 

characterization of sanctions that could be used to commit crimes against faith, 

church, family and morality was found. Compared to their punishments, which were 

used for committing individual crimes against the faith in the Moscow kingdom and 

countries of Western Europe. Emphasized on the humanity of the domestic legal 

system. 

The subject of a special attention in the dissertation was the order of occurrence 

of legal responsibility, which was formed during the Roman Empire, had the features 

of voluntary arbitration, characterized by compromise, based on coherence of action 

with all parties process, voluntary implementation of decisions. The legalization of 

Christianity also influenced church justice as an independent link in the system of 

state justice. The judicial system, competence and practice of the activity of church 

courts, which was characterized by publicity, transparency, ornament, fixation of 

proceedings, presence of a representative, were analyzed. It was clarified that the 
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structure of the ecclesiastical justice system of Russia had certain differences dictated 

by socio-political circumstances, which consisted in the functioning of the three lan 

system of legal proceedings, where the first was the trial of the presbyter or abbot of 

the monastery, the second - the court of the bishop, the third - the court of the 

metropolitan of the Kiev or local council. The combination of legal systems and legal 

cultures in the West and the East caused a reduction of the competence of the church 

court against the background of secular powers. 

It was stated that Christianity as a religion and church organization as an 

institution with penetration into the Ukrainian lands conquered all new spheres of 

influence and tried to gain public authority, and therefore it was not possible to 

impose strict penalties for crimes against the church. At the same time, changes in the 

state political-legal regime did not affect the relaxation of legal liability for church 

offenses, since incidents of decriminalization of crimes against faith, church, family 

and morals were not recorded. 

The results of the dissertation research are of a scientific, theoretical and 

practical interest and can be used in the research field, in law-making and law-

enforcement activities, in the educational process. 

Formulated on the basis of scientific research, the position of scientific novelty 

and all the results of work are obtained on the basis of personal study and analysis of 

historiographical literature, legislative requirements, sources of ecclesiastical law, 

jurisprudence. 

Key words: ecclesiastical law, canon law, legal liability, church punishment, 

church offense, legal proceedings, sources of ecclesiastical law, Byzantine empire, 

Russian state, Grand Duchy of Lithuania, Rzeczpospolita, Zaporozhian Sich, 

Ukrainian hetman state. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасне становище України, що характеризується 

анексією Автономної Республіки Крим, військовою агресією з боку Російської 

Федерації на Сході країни, дозволило під іншим кутом зору поглянути на місце 

правових, релігійних, моральних чинників у розвитку держави. Проблеми, 

пов’язані з роз’єднаністю українського православ’я, наявністю релігійних 

громад, що мають свій центр в країні-агресорі, нині постали з особливою 

гостротою. Очевидними виявилися загрози ідеології «русского мира», 

з’ясувалися факти підтримки антидержавних, сепаратистських настроїв 

окремими представниками церкви, що, своєю чергою, спричинило не лише 

суспільне збурення, а й створило безпосередні загрози національній безпеці, 

поставило перешкоди для інституційного розвитку незалежної української 

православної церкви. В цих умовах цілком логічними та історично 

вмотивованими стали кроки державної влади, спрямовані на консолідацію 

православ’я в Україні. Вони увінчалися Об’єднавчим собором українських 

православних церков, що відбувся 15 грудня 2018 р., на якому було 

затверджено Статут Православної церкви України, обрано її предстоятеля, а 

також отриманням з рук Вселенського патріарха Варфоломія Томосу – декрету 

від кіріархальної (материнської) церкви про автокефалію. 

Утворення єдиної, помісної, канонічної, автокефальної Православної 

церкви України, однак, ще не вирішує проблеми докорінно. На порядку 

денному постають питання фактичного об’єднання українського православ’я, 

легітимізації переходу окремих єпархій, парафій до помісної церкви, 

збереження міжконфесійного миру, релігійної толерантності, поваги і 

взаєморозуміння у суспільстві. Державна влада у цій ситуації мусить виступити 

арбітром, який, з одного боку, має забезпечувати поступальний розвиток 

Православної церкви України, а з іншого – убезпечити населення від 

розпалювання релігійної ворожнечі та сприяти консолідації суспільства 

навколо цінностей українського народу, які сформувалися впродовж історії 
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розвитку національного права та держави. За їхньою еволюцією можна 

простежити через пізнання окремих галузей та інститутів права. 

Юридична відповідальність у церковному праві, як особливий інститут, 

акумулював у собі різноманітні види юридичної відповідальності. Залежно від 

ступеня тяжкості протиправного діяння у сфері церковних відносин, суб’єкта 

його вчинення, об’єкта посягання, вона поділялася за сучасною юридичною 

термінологією на кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, що є 

унікальним феноменом в історії права.  

На вибір теми дослідження остаточно вплинув і вакуум її висвітлення у 

науковому просторі. Юридична відповідальність у сегменті церковного права в 

історико-правовій науці ніколи не була об’єктом дослідження ні комплексно, ні 

епізодично, адже як для радянської історико-правової науки, так і для сучасної 

Української держави, де церква відокремлена від держави, вона, здавалось би, 

не мала жодної актуальності. Проте це глибоко помилкова думка, а сучасні 

реалії і загрози продемонстрували такий факт наочно. 

Церковне право сформувалося і представлене не лише в історії України, а 

й у правових системах інших країн християнського світу, що вказує на 

необхідність вироблення науково обґрунтованої парадигми до розуміння 

сутності і змісту тих правових явищ, витоки яких позначені спільним 

релігійним корінням. Саме в цьому вбачається глобалізаційна місія обраної 

дослідницької тематики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до пріоритетних напрямів 

наукового дослідження юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з урахуванням наукових тем: «Теорія та 

практика адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу» № 16 БФ 042-01; «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти» №11 БФ 042-01 і відповідає проблематиці 

наукових досліджень кафедри історії права та держави. Тема дисертації 

затверджена Вченою радою юридичного факультету Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 17.12.2015 р.) з 

відповідними уточненнями (протокол № 6 від 17.12.2018 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексний історико-правовий та порівняльний аналіз еволюції двох векторів 

юридичної відповідальності – у церковному та у світському праві, 

встановлення закономірностей та особливостей регулювання державно-

церковних відносин у визначених хронологічних межах. 

Для досягнення поставленої мети виокремлено такі завдання: 

– узагальнити юридичну, історичну, церковно-правову літературу, 

необхідну для досягнення мети дослідження, класифікувавши і 

типологізувавши її за науковими напрямами та школами;  

– з’ясувати правову сутність понять «церковне право», «церковне 

правопорушення», «церковне покарання», простежити за підходами до їх 

інтерпретацій;  

– виявити правову природу, зміст інституту юридичної відповідальності в 

церковному праві, визначити його мету та функції;  

– здійснити періодизацію еволюції інституту юридичної відповідальності у 

сфері регулювання державно-церковних відносин в Україні; 

– показати витоки формування нормативних підстав настання юридичної 

відповідальності в церковному праві, з’ясувати межі їх рецепції до вітчизняного 

правового простору та виявити особливості їх подальшого розвитку; 

– порівняти правову природу санкцій, що встановлювалися за вчинення 

злочинів проти віри, церкви, сім’ї та моралі у візантійській та руській правових 

традиціях; 

– визначити організаційно-правові форми реалізації юридичної 

відповідальності на окремих етапах розвитку церковного судочинства та 

процесуальний порядок її настання; 

– продемонструвати судову практику притягнення до юридичної 

відповідальності за вчинення злочинів проти віри церкви, сім’ї та моралі в 



22 

 
 

Україні з метою співставлення відповідності правових норм проголошеним 

вирокам;  

– простежити за трансформацією обсягу компетенції церковного суду на 

різноманітних етапах розвитку вітчизняної правової системи; 

– співставити розвиток інституту юридичної відповідальності у сфері 

регулювання державно-церковних відносин з ідентичним інститутом 

Московського царства та окремих країн Західної Європи; 

– встановити місце церковно-правового інституту юридичної 

відповідальності у процесі національного право- та державотворення. 

– запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань культури і 

духовності внести зміни до проекту Закону України «Про особливий статус 

релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана 

Верховною Радою України державою-агресором». 

Об’єктом дослідження є церковне право в сегменті пізнання джерел 

світського та канонічного походження, що визначали зміст і межі юридичної 

відповідальності за вчинення правопорушень в Україні впродовж ІX – XVII ст. 

Предметом дослідження є ґенезис інституту юридичної відповідальності у 

сфері регулювання державно-церковних відносин в Україні впродовж ІX – 

XVII ст. 

Методи дослідження. Методологія дослідження історико-правового 

характеру свідчить, що в межах винятково історичного чи, відповідно, 

теоретичного пізнання не можна досягти всебічності, системності, 

комплексності. Історико-правові роботи мають використовувати досвід 

минулого, поєднуючи сучасні надбання теоретико-правової науки. Спираючись 

на поліметодологічний підхід, пропоноване дослідження врахувало 

своєрідність такого пізнання, широко використавши комплекс методів як 

історичного, так і теоретико-правового характеру. 

Забезпечення достовірності результатів наукового пошуку здійснено 

шляхом застосування сукупності принципів, методологічних підходів, 

філософських, загальнонаукових, спеціально-наукових методів дослідження. 
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Особливе місце займають інституційний та генетичний методологічні 

підходи. Перший – сприяв виокремленню інституту юридичної 

відповідальності з-поміж інших інститутів церковного права, виявленню його 

складових елементів, вивченню їх сутності та правового змісту. Другий – 

дозволив обґрунтувати гіпотезу про першочерговість формування 

адміністративних інституцій в системі вертикалі управління церковної 

організації, яку з часом запозичено державою для формування власної моделі 

централізованого адміністрування. Наслідком його застосування стала 

можливість вбачати в церковній організації прототип держави сучасного типу. 

Разом з тим, ранні норми церковного права, які фіксували обсяги заборонених 

гріховних дій, вказують на первинність не лише нормативно-регламентованої 

відповідальності, а й за рахунок чіткої системи церковного управління 

забезпечили її настання та лягли в основу формування світського інституту 

юридичної відповідальності (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2). 

В основу дисертаційного дослідження покладено діалектичний метод, що 

дозволив визначити закономірності становлення та розвитку інституту 

юридичної відповідальності в церковному праві, продемонстрував 

трансформацію церковних відносин у визначених хронологічних та 

просторових межах (розділи 2–3). Метод герменевтики забезпечив розуміння, 

інтерпретацію та тлумачення норм канонічного права, світського 

законодавства, що регулювали державно-церковні відносини, публікацій 

відомих каноністів, архівних матеріалів, судових актів тощо (розділи 2–4). 

Аксіологічний метод використано для визначення якості як церковного, так і 

світського законодавства, відповідності праву, справедливості, етичним, 

духовним та іншим моральним категоріям (розділи 2–3). Історико-

філософський метод сприяв виявленню особливостей наукових поглядів 

каноністів, істориків права, котрі обстоювали статус церковного права як 

самостійної галузі, виокремленню його інститутів, в тому числі – юридичної 

відповідальності тощо (розділ 1).  
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Системно-функціональний метод дозволив визначити інституційну 

природу церковної організації, її структурні підрозділи, які здійснювали 

адміністрування, виконували судові функції, забезпечуючи настання юридичної 

відповідальності за вчинення злочинів проти віри, церкви, сім’ї та моралі 

(розділи 2–4). Конкретно-соціологічний метод сприяв вивченню взаємного 

впливу церкви на державу і навпаки, дозволив виявити причини та наслідки 

такої взаємодії, а також показав місце церкви в інших суспільних та соціальних 

явищах (розділи 2–4). 

Широкого застосування набули формально-догматичний, формально-

логічний, формально-юридичний методи. Останній – допоміг проаналізувати 

поняття та зміст церковного права шляхом реконструкції фактів і явищ 

церковно-правової дійсності. З його допомогою явища внутрішньо-церковного 

характеру отримали правову основу, діяльність церковних ієрархів у сфері 

судової юрисдикції порівнювалася з регламентованою законодавством 

процедурою (розділ 4). Формально-догматичний метод забезпечив тлумачення 

норм церковного права, світського законодавства, якими регламентувався 

інститут юридичної відповідальності за злочини проти віри, церкви, сім’ї та 

моралі (розділи 2–4). Формально-логічний метод сприяв пізнанню категорій та 

понять церковного права, церковного правопорушення, церковного покарання, 

інституту юридичної відповідальності в церковному праві тощо (підрозділи 1.2, 

1.3). 

Комплексний аналіз інституту юридичної відповідальності у сфері 

регулювання державно-церковних відносин став можливим завдяки 

використанню системно-структурного методу, а дослідження його в історико-

правовому вимірі – завдячує ретроспективному методу. 

Квінтесенцію дослідження становили спеціально-наукові методи. 

Порівняльно-правовий використано для здійснення діахронного порівняння 

інституту юридичної відповідальності в церковному праві Візантійської імперії, 

Руської держави, Галицько-Волинської держави, Великого князівства 

Литовського, Речі Посполитої, Української гетьманської держави (Війська 
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Запорозького) та на Запорозькій Січі (розділи 2–4). На історико-правовий метод 

покладено з’ясування генезису правового регулювання державно-церковних 

відносин та юридичної відповідальності на окремих етапах розвитку 

українського права (розділи 2–4).  

Науково-теоретичну основу дисертації становлять концептуальні 

положення, що містяться в наукових працях дореволюційних, радянських, 

зарубіжних, вітчизняних юристів, богословів, істориків, в роботах українських 

учених в еміграції. 

Нормативну основу дисертаційного дослідження становлять нормативні 

акти, що регулювали державно-церковні відносини у визначених 

хронологічних межах, а також Святе Письмо, рішення Вселенських і Помісних 

соборів, тлумачення авторитетних каноністів, листи, послання митрополитів та 

патріархів канонічного змісту. 

Емпіричну основу становлять матеріали судової практики, як опубліковані в 

збірках актів (Литовської Метрики, Архівах Південно-Західної Росії), так і ті, 

що знаходяться у фондах Центрального державного історичного архіву України 

у м. Києві (Ф. 51 – Генеральна військова канцелярія; Ф. 137 – Мгарський 

Лубенський Преображенський чоловічий монастир; Ф. 154 – Батуринський 

Крупицький Миколаївський чоловічий монастир; Ф. 229 – Архів Коша Нової 

Запорозької Січі). 

Просторові межі дослідження охоплюють території, на які поширювалася 

юрисдикція Київської та Галицької митрополій Української православної 

церкви. 

Нижня шкала хронологічних меж опускається не лише до періоду 

прийняття і поширення християнства на Русі в ІХ ст., а й демонструє витоки 

інституту юридичної відповідальності, що сформувалися в церковному праві 

Ромейської імперії, на теренах якої зародилося християнство. Верхня шкала 

хронологічних меж сягає кінця ХVII ст., коли відбулося відокремлення 

Київської митрополії від Константинополя та включення її до складу 

Московського патріархату. 
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Наукова новизна дослідження. Дисертація є першим в Україні самостійним 

комплексним монографічним дослідженням інституту юридичної 

відповідальності в церковному праві України ІХ – ХVІІ ст. У роботі 

обґрунтовано низку концептуальних положень, узагальнень та висновків, які 

відповідають критеріям наукової новизни:  

уперше: 

– класифіковано історіографічну літературу за відповідними напрямами на 

п’ять груп (дореволюційну, української еміграції, радянську, сучасну 

вітчизняну та зарубіжну), охарактеризовано досягнення і прогалини кожної з 

них, окреслено напрями розвитку сучасної церковно-правової науки в Україні, 

які полягають у необхідності розроблення історично-порівняльних проблем 

функціонування інститутів церковного права окремих християнських конфесій, 

діючих в Україні; 

– обґрунтовано правову природу інституту юридичної відповідальності в 

церковному праві, яка генетично походить від соціальної відповідальності, має 

ретроспективний характер, охоплює нормативну, фактичну та процесуальну 

складову, виконує охоронну, виховну, захисну, каральну функції, має на меті 

забезпечити поступальний розвиток державно-церковних відносин; 

– здійснено періодизацію еволюції інституту юридичної відповідальності у 

сфері регулювання державно-церковних правовідносин в Україні, який 

пройшов етап свого становлення в часи запровадження християнства на Русі 

(ІХ – ХІV ст.), зазнав трансформації під впливом західноєвропейського права в 

період перебування українських земель у складі Великого князівства 

Литовського і Речі Посполитої (ХІV – перша пол. ХVІІ ст.) та цілісно 

сформувався в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому) в 

другій половині ХVІІ ст., увібравши в себе національні традиції звичаєвого 

права; 

– встановлено, що, порівняно з церковно-правовим інститутом юридичної 

відповідальності Московського царства та окремих країн Західної Європи, 

названий інститут в Українській гетьманській державі був наповнений 
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місіонерським змістом, людиноцентризмом, гуманізмом, гнучкістю, засадами 

«здорового глузду» тощо; 

– доведено, що інститут юридичної відповідальності в церковному праві, 

сформований у Візантійській імперії, відіграв ключову роль у процесі 

національного правотворення, трансформувавши систему кримінального права 

та зафіксувавши нові склади злочинів проти віри, церкви, сім’ї і моралі, а також 

вплинув на державотворчі процеси, які простежуються після підпорядкування 

Київської митрополії Московському патріархату і полягають у посиленні 

втручання імперського абсолютистського режиму в державно-церковні 

відносини, що призвело до цілковитої втрати національної державності; 

– встановлено невідповідність між суб’єктами юридичної відповідальності 

у церковному та світському карному (кримінальному) праві Русі, адже церква 

ніколи не визнавала середньовічного «права-привілею», обстоюючи рівність 

усіх мирян перед Богом; 

удосконалено: 

– визначення окремих понять, зокрема: церковне право – це сукупність 

канонічних норм та інших правил, що створювалися окремими помісними 

церквами, а також комплекс відповідних нормативно-правових актів, ухвалених 

органами державної влади, які регулюють як внутрішньо-, так і 

зовнішньоцерковні відносини; церковне правопорушення – винувате, 

спрямоване проти церковних правил діяння або бездіяльність, вчинене 

деліктоспроможною особою, за яке настає відповідальність, передбачена 

нормами церковного права; церковне покарання – це санкція, що 

застосовується судовою владою до порушника норм церковного права, котра 

полягає у обмеженні або позбавленні певних прав і благ, якими він володів як 

суб’єкт церковних відносин, з метою його розкаяння та виправлення; 

юридична відповідальність в церковному праві – інститут, який регламентує 

нормативні, фактичні та процесуальні підстави настання відповідальності, 

забезпечує застосування до винної у церковному правопорушенні особи 

засобів судового примусу, передбачених джерелами церковного права;  
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– існуючу концепцію щодо процесуального порядку настання юридичної 

відповідальності за злочини проти віри, церкви, сім’ї та моралі, який 

трансформувався від широкої компетенції церковного суду в Руській державі 

до значного його обмеження світським судом Української гетьманської 

держави (Війська Запорозького), що повністю перебрав на себе розгляд 

відповідних справ; 

– висновки щодо судової практики притягнення до юридичної 

відповідальності за вчинення злочинів проти віри, церкви, сім’ї та моралі в 

Україні у визначених хронологічних межах, яка продемонструвала, що у своїй 

переважній більшості проголошені вироки мали більш м’яку резолютивну 

частину, порівняно із санкціями матеріального церковного права, що 

інкримінувалися правопорушнику; 

– положення, що вказують на особливості організації інститутів судової 

влади та здійснення ними судочинства за злочини проти віри, церкви та моралі 

у Запорозькій Січі, які полягають у відсутності спеціальних церковних судів, а 

їхні функції виконували січові суди, що діяли на загальних засадах козацького 

звичаєвого права; 

– підходи до удосконалення нормативно-правового регулювання 

державно-церковних відносин в Україні шляхом внесення пропозицій до 

Комітету Верховної Ради України щодо необхідності доповнити проект Закону 

України «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких 

знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-

агресором», нормами, які посилюють юридичну відповідальність за порушення 

законодавства про релігійні організації; 

дістали подальшого розвитку: 

– висновки щодо меж рецепції нормативних підстав настання юридичної 

відповідальності у вітчизняне церковне право, які дали підстави твердити про її 

частковість та фрагментарність, а особливості суспільно-політичного буття 

українського народу зумовили появу низки злочинів, віднесених до церковної 

юрисдикції; 
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– положення, пов’язані з співставленням привнесених норм візантійського 

церковного та руського карного (кримінального) права, що засвідчило 

наявність смертної кари за чародійство, маніхейство, злочини проти основ 

християнства винятково в Кормчих Книгах і її відсутність в інших джерелах 

руського права; 

– узагальнення щодо встановлення форм реалізації юридичної 

відповідальності, що втілювалася в організації церковного судочинства, яке 

мало на Русі триланкову систему, де перша – суд пресвітера, друга – єпископа, 

третя – належала собору єпископів чи Київському митрополиту, який у разі 

потреби міг звертатися до Константинопольського патріарха. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні 

положення та висновки дисертаційної роботи можуть бути використані: 

– у науково-дослідницькій сфері – при проведенні подальших досліджень 

проблем церковного права, державно-церковних відносин, у вітчизняній 

історико-правовій науці; 

– у навчальній діяльності – при підготовці підручників, навчальних 

посібників, розробленні лекційних курсів, навчальних програм, методичних 

комплексів із дисциплін «Церковне право» «Історія українського права», 

«Історія державності України», «Історія держави і права зарубіжних країн», 

«Історія правничої і державницької думки», «Історія України», 

«Релігієзнавство», «Канонічне право». Факти офіційного використання окремих 

положень дисертації в навчальному процесі засвідчили: Приватний вищий 

навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» (Акт впровадження № 1005 

від 20 грудня 2018 року); Юридичний факультет Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (Акт впровадження № 042/1225 від 22 

грудня 2018 року); Інститут післядипломної освіти Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (Акт впровадження від 22 січня 2019 

року); 

– у правотворчій діяльності – при підготовці нормативно-правових актів, 

які регулюють правовий статус релігійних організацій. Пропозиції дисертанта 
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були розглянуті Комітетом Верховної Ради України з питань культури і 

духовності (Офіційний лист від 06 лютого 2019 року № 04-22/12-48 (24231). 

Апробація результатів дослідження. Висновки, положення і 

рекомендації, розроблені автором в процесі підготовки дисертаційного 

дослідження, обговорювалися та висвітлювалися у доповідях на 23-х наукових 

міжнародних, всеукраїнських конференціях: Третій Всеукраїнській науковій 

Інтернет-конференції «Політико-правова ідеологія українського національного 

державотворення: проблеми формування та еволюції (історико-теоретичний 

вимір)» (м. Львів, 20 травня 2014 року); Конференції «Сучасні проблеми 

порівняльного правознавства» (м. Ужгород, 6-8 травня 2015 року); 

Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax: výzvy moderných 

európskych integračných procesov» (Bratislava, Slovenská republika, 27 – 28 

novembra 2015 r.); Четвертій Міжнародній науково-практичній конференції 

«Малинівські читання» (присвяченій 140-річчю з дня народження 

Є. Спекторського) (м. Острог, 13 – 14 листопада 2015 року); Міжнародній 

науковій конференції «Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум: історія і 

сучасність» (м. Одеса, 28 – 29 жовтня 2016 року); П’ятій Міжнародній науково-

практичній конференції «Малинівські читання» (м. Острог, 30 вересня – 

1 жовтня 2016 року); Шостій Міжнародній науковій конференції «Православ’я 

в Україні», присвяченій 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном 

(1016 – 2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви 

(1 – 3 листопада 1991 р.) (м. Київ, 23 листопада 2016 року); Першій 

Міжнародній науково-практичній конференції «Історія вітчизняного та 

європейського адміністративного права і процесу» (м. Київ, 6 жовтня 2016 

року); Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Rozwój regulacji 

prawnej w Europie Wschodniej: doświadczenia Polski i Ukrainy» (Sandomierz, 

Polska, 27 – 28 styczeń 2017 r.); Міжнародній науковій конференції «Актуальні 

проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної 

освіти України і зарубіжних країн: виклики і загрози» (м. Львів, 19 – 20 жовтня 

2017 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука 
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України: історія, сучасність, майбутнє» (м. Харків, 3 – 4 листопада 2017 року); 

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Rzeczywiste problemy prawa na 

obecnym etapie rozwoju państwowości» (Lublin, Polska, 20 – 21 października, 

2017 r.); Сьомій Міжнародній науковій конференції «Православ’я в Україні», 

присвяченій 25-літтю Київської православної богословської академії (м. Київ, 

23 листопада 2017 року); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку» (м. Одеса, 

9 березня 2018 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Київ, 9 – 

10 березня 2018 року), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (м. Суми, 25 – 26 

квітня 2018 року); Міжнародній науково-практичній конференції на тему: 

«Развитие юридических наук: проблемы и решения» (м. Каунас, Литва, 27 – 28 

квітня 2018 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми національного законодавства» (м. Кропивницький, 19 квітня 

2017 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Шляхи вдосконалення нормативно-

правової бази України як основи сталого розвитку суспільства» (м. Харків, 

31 серпня – 1 вересня 2018 року); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах» (м. Запоріжжя, 24 – 25 

серпня 2018 року); Сьомій Міжнародній науковій конференції «Православ’я в 

Україні»: «Українська Церква в історії українського державотворення. До 100-ліття 

Української революції, державного органу в справах релігій та боротьби за 

автокефалію» (м. Київ, 20 листопада 2018 року); Міжнародній науково-

практичній конференції «Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та 

національного законодавства» (м. Харків, 15 – 16 лютого 2019 року). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 

50 наукових працях: 1 монографії, 26 наукових статтях, опублікованих у 

фахових виданнях, 19 з яких індексуються у міжнародних науко-метричних 
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базах, 6 публікацій висвітлені у закордонних фахових виданнях та в 23 

матеріалах і тезах доповідей на наукових міжнародних та всеукраїнських 

конференціях. 

Структура і обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями 

дослідження. Робота складається із анотації, змісту, вступу, чотирьох розділів, 

вісімнадцяти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків 

(655 найменувань). Загальний обсяг дисертації становить 473 сторінки, із них 

382 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Стан наукового опрацювання проблеми, джерела та методологічні 

засади дослідження 

Проблематика, винесена у назву дисертаційного дослідження, має значний 

масив літератури, що засвідчує про великий інтерес дослідників різноманітних 

напрямів і епох до церковного права, проте спеціальні роботи комплексного 

характеру, присвячені юридичній відповідальності в церковному праві, в 

сучасній науці відсутні. Причин цього декілька. У дореволюційну епоху праці з 

церковного права повинні були відповідати синодальному імперському режиму 

і розглядалися лише в контексті інтересів московської церкви. Радянський 

період розвитку історіографії характеризувався повною відсутністю уваги до 

проблеми, в основу якої було покладено негласну заборону її висвітлення або ж 

необхідність її аналізу крізь призму атеїстичної ідеології. В сучасній Україні 

з’явилися окремі роботи, в яких досліджуються інститути церковного права, 

його джерела, однак системні напрацювання донині відсутні. 

Історіографічний аналіз теми дослідження слід розпочати з класифікації 

існуючої літератури, яку, відповідно до походження, умовно можна поділити на 

п’ять груп. До першої належать здобутки дореволюційного періоду. Першими 

науковцями, які започаткували вивчення церковного права, стали 

Г. Розенкампф та Н. Калачов [455; 197]. У своїх розвідках автори 

зосереджували увагу на історичних та археографічних дослідженнях Кормчої 

книги як основного джерела церковного права, де статті канонічних правил 

фіксували види відповідальності за вчинення церковних правопорушень. 

Проблеми структури та повноважень окремих ланок церковного суду 

вперше були порушені у роботах Е. Барсова [35; 36; 37; 38; 39; 40; 41] та праці 

І. С. під назвою: «О церковном судоустройстве в древней России», яка 

побачила світ в Санкт-Петербурзі в 1874 р. [180]. У ній визначено відмінності 

церковного судоустрою Руської держави від Візантійської імперії. Автор 
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поставив собі за мету продемонструвати сутнісні особливості церковно-

процесуального права, розмежувати повноваження між церковно-судовими 

ланками. Безумовним здобутком автора було бажання довести, що в Руській 

державі нижчою інстанцією був суд пресвітера, який розглядав дрібні спори в 

межах своєї парафії. Проте, аналізуючи порядок церковного судочинства, автор 

залишив поза увагою інститут юридичної відповідальності в церковному праві 

[180; 169; 507; 52; 53; 233; 398; 399]. 

Згодом церковно-правовий напрям у літературі підхопили світські 

науковці М. Заозерський, І. Бердников, М. Красножен, А. Павлов, М. Суворов 

та інші [169; 170; 171; 172; 445; 458; 459; 508; 509; 510]. Дослідники 

запропонували нові підходи до розуміння основних церковних категорій з 

позиції юриспруденції.
 
Саме з цими вченими, прізвища яких названі, пов’язане 

формування знань про церковне право як про самостійну сферу наукового 

пізнання. Спеціально-правові методи дослідження, застосовані вченими, 

дозволили визначити церковні правопорушення, простежити за покараннями за 

їх вчинення, проаналізувати процес здійснення церковного судочинства. Саме 

цій проблемі найбільше уваги приділив М. Заозерський. У своїх дослідженнях 

учений на основі рішень Вселенських соборів та імператорського 

законодавства розкрив організаційно-правові підстави функціонування 

церковного суду до легалізації християнства та після його утвердження у 

статусі державної релігії. До беззаперечних здобутків автора слід зарахувати і 

окреслену ним еволюцію функціонування даного інституту на тлі зміни 

державно-політичних умов утвердження християнської релігії [169]. 

Новаторський підхід до вивчення церковного права простежується в 

дослідженні М. Суворова [507]. Автор виокремив «церковне покарання» як 

окремий інститут, обґрунтувавши його зміст, сутність, особливості, загальні 

риси та мету. Окрім того, вчений вперше сформулював поняття «церковне 

правопорушення», яке включає в себе «будь-які злочинні дії, спрямовані 

проти моральних принципів, порушення церковної дисципліни, в тому числі 

порушення норм кримінального права, що заборонені канонами церкви та 
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тягнуть за собою відповідне покарання» [507, с. 4]. На основі аналізу норм 

канонічного права та джерел церковного права державного походження 

М. Суворов визначив систему церковних покарань, які застосовувалися в римо-

католицькій, євангельсько-лютеранській  та руській церквах. Однак існуюча у 

ХІХ ст. синодальна система церковного правління в Російській імперії стала на 

заваді детальному вивченню розвитку останньої. 

Надзвичайно знаковою в дореволюційній літературі стала праця А. Попова 

«Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому 

праву» [430]. У ній системно згруповано та класифіковано за певними ознаками 

систему злочинів проти віри, сім’ї та моралі, що містилися у різноманітних 

джерелах церковного права. Особливу увагу вчений приділив аналізу 

церковних правопорушень Візантійської імперії, Руської держави та Російської 

імперії. Позаяк у цей період дослідники не вважали литовсько-польську добу 

окремим періодом у розвитку права, то й церковні правовідносини залишилися 

поза увагою вченого.  

Загальні теоретичні питання церковного права розглядалися в роботах 

М. Горчакова, М. Мілаша, І. Скворцова, І. Соколова, М. Соколова, митрополита 

Шагуни та інших дореволюційних каноністів [52; 109; 110; 111; 348; 478; 493; 

494; 495; 559]. У працях цих дослідників знаходимо авторську інтерпретацію 

теоретичних церковно-правових категорій та інших явищ, що випливають з 

означеної проблематики. Над проблематикою церковного права загалом та 

питаннями функціонування духовного судочинства працювали і дореволюційні 

вчені, прізвища яких для науки залишаються невідомими [375; 376; 377; 378; 

379; 380]. 

Церковне право як окрема галузь права загалом та юридична 

відповідальність зокрема, потрапило у сферу наукових інтересів ученого- 

каноніста І. Бердникова [52]. У вступній частині свого досліджння він окреслив 

та коротко проаналізував джерела церковного права, приділивши значну увагу 

системі церковних правопорушень та покарань. Автор не залишив поза увагою 

і проблему функціонування церковного суду, однак хронологічні межі роботи, 
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які сягали періоду Візантійської імперії та Руської держави, не дозволили 

вченому охопити більш пізні періоди, які б дали нам можливість ознайомитися 

з системою церковного суду у той час, коли українські території входили до 

складу Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Відсутня 

інформація й про розвиток церковного права у Гетьманщині (Українській 

гетьманській державі). Причини – зрозумілі. Розвиток української та 

московської церкви в епоху Середньовіччя розійшлися, тому такий підхід з 

боку автора є цілком виправданим. 

Значний науковий слід залишили фундаментальні дослідження А. Павлова 

[393; 394; 395; 396; 397; 398; 399]. Актуальність його монографії із церковного 

права настільки зрима і для сучасної доби, що видавництво Російської 

Федерації «Лань» перевидало її у 2002 р. [396]. Нескладна церковна та 

юридична термінологія, продумана система викладу матеріалу яскраво 

вирізняють роботу А. Павлова з-поміж інших робіт його сучасників. Говорячи 

про церковне право, автору вдалося зберегти його юридичну основу та 

закцентувати увагу на богословському змісті церковних канонів. Науковець не 

обмежився аналізом церковного права, а надав понятійний зміст дефініціям 

«церковне покарання» та «церковне правопорушення». Останню він 

ототожнив із терміном «церковний злочин», що, на думку вченого, є значно 

ширшим, ніж поняття «кримінальний злочин». 

Проблеми нормативного закріплення інституту юридичної 

відповідальності у Великому князівстві Литовському, як і організаційно-

правові засади функціонування церковного судочинства, є найменш 

дослідженими. Низький рівень наукового інтересу фіксували ще дослідники 

ХІХ ст. Так, М. Ясинський, працюючи над джерелознавчими студіями, що 

відтворювали практику церковного судочинства, неодноразово наголошував на 

даній проблемі [593; 594, с. 17; 595]. Інші дослідники, серед яких В. Антонович, 

М. Владимирський-Буданов, І. Малиновський, М. Максимейко, В. Сергієвич, 

Ф. Леонтович, працюючи над історико-правовими дослідженнями, також 

актуалізували малодосліджену систему права литовсько-польського періоду 
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[17; 18; 19; 80; 82; 392]. Останній, зокрема, це пояснював тим, що «право 

Литовської Русі перебуває на рубежі руського і західноєвропейського права, 

тому являє амальгаму правових норм руського, литовського, польського, 

німецького права, а відтак необхідні довготривалі зусилля з боку істориків 

права для того, щоб шляхом ретельного аналізу можна було розібратися у 

всьому різноманітті засад, на ґрунті яких постало і розвивалося литовсько-

руське право» [271, с. 70 – 71; 272]. 

Ситуація не змінилася і на сьогодні. «Маючи доволі цілісну картину про 

функціонування Руської держави, науковці ледь орієнтуються у подіях та 

явищах пізнішої, ближчої доби, – слушно стверджує сучасний історик 

О. Русина, – такий парадокс українського середньовіччя полягає не в науковій 

недбалості, а у стані відсутності синхронних писемних джерел, які через 

перерву у ХІІІ ст. власної літописної традиції значно збідніли» [461, с. 2; 92; 

126]. Відтак, для об’єктивності результатів дослідження науковці вимушені 

були звертатися за напрацюваннями до польських і литовських учених ХІХ ст. 

Так, історію православної церкви у Великому князівстві Литовському та Речі 

Посполитій висвітлив М. Харашевіч. Важливим здобутком його дослідження є 

спроба висвітлити взаємовідносини християнських церков Східного та 

Західного обрядів, міжособистісний вплив двох релігійних культур та політику 

державної влади, що мусила забезпечити співіснування як католиків, так і 

православних в епоху середньовічних релігійних переслідувань, що панували 

на Заході Європи [612]. Питанням церковної юрисдикції у Великому князівстві 

Литовському та в Речі Посполитій присвятив свою роботу В. Бєднов [42]. На 

основі вивчиних і проаналізованих ним першоджерел та державного 

законодавства автор проаналізував правове становище православної церкви.  

Вектор нашої роботи над проблемою аналізу юридичної відповідальності в 

церковному праві Великого князівства Литовського допомогли визначити 

роботи І. Малиновського, а саме: «Лекции по истории русского права» та 

«Учение о преступлении по Литовскому Статуту» [288; 289]. У першій, на 

основі аналізу трьох редакцій Литовських Статутів, вчений стратифікував 
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злочини проти віри, сім’ї та моралі; у другій – приділив увагу кримінально-

правовому аналізу покарань, що застосовувалися світськими судами за 

злочини, які раніше перебували у віданні  церковних судів. 

Аналізуючи зміст литовських статутів, засновник київської школи 

істориків В. Антонович наголошував не лише на відсутності історіографічного 

матеріалу, а й на складнощах, що постають перед дослідниками. На думку 

вченого, проблема вітчизняних науковців полягає в тому, що вони, 

наголошуючи на домінантному впливі руського права, обмежуються лише його 

змістом, залишаючи поза увагою елементи польського, німецького права та, 

власне, литовські традиції [17, с. 136 – 137]. Виходячи з цього, для 

комплексного аналізу обраної нами теми дослідження ми залучили роботи 

німецьких та польських авторів ХІХ ст., що вдало продемонстрували зміни в 

правовій системі Великого князівства Литовського під впливом західно-

європейської традиції, а також еволюцію державно-церковних відносин, що 

проходила під впливом католицької релігії [619, с. 122; 620, с. 64]. 

Значний історіографічний пласт займають роботи історичного 

спрямування. Для нашого дослідження вони дуже важливі, адже без урахування 

конкретно-історичних обставин проблематично з’ясувати причини та умови 

видання того чи іншого документа.  

Історію становлення церкви та її правових інститутів відтворено в роботах 

В. Болотова, А. Бриліантова, А. Лебедєва, Н. Турчанинова [60; 66; 67; 254; 533]. 

Досконале знання іноземних мов дало змогу названим науковцям комплексно 

проілюструвати церковну історію від початку зародження християнства до 

падіння Константинополя. У роботах досліджено питання церковного устрою, 

управління, взаємовідносин світської й державної влади. Ілюструючи церковну 

історію, вчені не забували про зародження та еволюцію церковного суду у 

Руській державі та в пізніші періоди. 

Критичні зауваження при дослідженні історії церкви зустрічаємо в роботах 

світських науковців А. Востокова, Є. Голубінського та М. Карамзіна [91; 105; 

200; 201; 202; 203]. Проводячи текстологічні дослідження першоджерел, автори 
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обґрунтовували ряд висновків. Їхні погляди на ті чи інші явища істотно 

відрізнялися від традиційної тогочасної богословської історіографії. Зокрема, 

М. Карамзін першим заперечив дійсність церковних уставів Руської держави, 

назвавши їх пам’ятками іншої, більш пізньої доби [201, с. 234], а відтак піддав 

сумніву функціонування системи церковних злочинів і покарань у Руській 

державі. 

На іншому боці наукового табору перебували історики церкви та 

богослови Є. Болховітінов, М. Булгаков, Ф. Гумилевський, М. Тальберг та інші 

[61; 62; 70; 71; 72; 128; 367; 370; 516]. Досліджуючи проблематику державно-

церковних відносин Русі, вони відстоювали ідеї беззастережної рецепції 

візантійського права, на основі якого функціонував церковний суд Русі.
 
 

Церковно-правові відносини у Галицько-Волинській державі досліджували 

А. Павлов, А. Петрушевич, М. Смирнов [397; 418; 486]. Незважаючи на скупу 

джерельну базу, використану дослідниками, авторам удалося звернути увагу на 

особливості становлення Галицької митрополії, відобразити державно-церковні 

відносини, у тому числі показати види злочинів, що визнавалися такими на 

західноукраїнських землях. 

Спеціально не вдаючись у вивчення церковного законодавства, воно не 

стало чужорідним тілом для фахівців історії права таких дореволюційних 

юристів як В. Демченко, Н. Дювернуа, Н. Загоскин, А. Кістяківський, 

Н. Сергеєвський, Н. Таганцев та інші [132; 149; 150; 165; 166; 212; 514; 151; 

231; 247; 471; 517; 530; 531; 545; 565]. Висновки вчених вирізняються своєю 

оригінальністю і новаторством. Вони наповнені раціональним, світським 

підходом до аналізу церковних злочинів зокрема та інституту юридичної 

відповідальності загалом. 

Особливу увагу злочинам проти віри Української гетьманської держави, 

зокрема чаклунству приділив дореволюційний дослідник В. Антонович у 

монографічній розвідці «Чаклунство: документи, процеси, дослідження», яка 

побачила світ у 1877 році. У ній вчений проаналізував різноманітні прояви 

магічного злодіяння, що мали місце в Українській гетьманській державі в кінці 
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ХVII – на початку XVIII ст. Застосувавши компаративістський підхід, 

В. Антонович порівняв практику притягнення до відповідальності за означений 

вид злочину в країнах Західної Європи. У результаті вчений дійшов висновку, 

що на українських теренах кваліфікація даного злочину мала свої особливості, 

продиктовані специфікою християнського світогляду. «Допускаючи 

можливість чародійства та таємного впливу на побутові явища, повсякденні 

життєві обставини, народ не вважав джерелом таких впливів злих духів, – писав 

В. Антонович, – народний погляд на чародійство був не демонічний, а 

пантеїстичний, тобто такий, що допускав наявність надприродних сил і законів, 

які відомі окремим особам, проте їх знання не розцінювалося як злочинне, а 

правопорушенням вважатиметься лише використання та застосування таких 

сил на шкоду людині» [18, с. 7].  

Аналіз злочинів проти сім’ї та моралі міститься у розвідках видатного 

історика, етнографа, правознавця ХІХ ст. О. І. Левицького [255; 256; 257; 258; 

259; 260; 261; 262; 263; 264]. Завдячуючи роботі у складі археографічних 

комісій, вчений зібрав значну кількість документів, які дозволили йому 

висвітлити особливості шлюбно-сімейних відносин Правобережної та 

Лівобережної України XVIІ ст., в тому числі практику настання юридичної 

відповідальності за злочини у цій сфері [257; 262]. Так, саме О. Левицький на 

сторінках часопису «Київської Старовини» описав унікальний звичай, а саме –

право дівчини визволяти злочинця, засудженого на смерть, шляхом одруження 

на собі [259]. В іншій розвідці – «Невінчані шлюби на Україні в XVI – XVII» 

вчений довів, що церковний шлюб суперечив українському звичаєвому праву, 

яке розуміли його як двосторонню угоду, що обумовлюється волею сторін. 

Відтак, її можна добровільно як укласти, так і розірвати, а головним для цієї 

угоди було не вінчання, а весільний звичаєвий обряд [257; 258; 262].  

Важливими для нашого дослідження стали напрацювання істориків та 

археографів, які вивчали особливості утворення, життєдіяльності, внутрішнього 

устрою Запорізької Січі, серед яких Д. Яворницький, А. Скальковський, 

І. Грозовський, А. Д-ский та інші. Вчені не оминули церковного питання та 
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його значення для січовиків. Аналізуючи систему судочинства та особливості 

покарання на Запорожжі, вони побіжно згадували і про злочини проти віри та 

церкви, наголошували на значенні останньої в процесі здійснення правосуддя 

[481; 482; 504; 505; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578; 579; 587; 588]. 

Дослідження проблематики церковного права в ХІХ ст. на перший погляд 

відбувалося швидко й успішно, однак насправді існувала велика кількість 

проблем, зокрема вчені повинні були працювати в режимі синодального 

правління й кожна їхня робота перевірялася цензурною комісією. Науковцям 

доводилося звертатися до зарубіжних шкіл канонічного права, але західний 

католицький чи протестантський досвід не міг бути використаний 

беззастережно. 

На початку ХХ ст. розпочався новий етап суспільно-політичного життя, 

який позначився впровадженням у теорію права і практику законодавства 

Російської імперії принципів свободи совісті і віросповідання [302, с. 18]. 

12 грудня 1904 р. Миколою ІІ було ухвалено Указ «Про плани до 

удосконалення державного порядку», пункт 6 якого передбачав рівність у 

правах усіх віруючих різних релігійних конфесій. Услід за тим було видано 

Указ «Про зміцнення основ віротерпимості» (17 квітня 1905 р.), який заклав 

засади свободи віросповідання в Російській імперії [168, с. 5].  

Свобода совісті стала широкоформатним об’єктом наукових досліджень. 

Так, праці П. Ансерова, М. Горчакова, М. Заозерського, С. Познишева 

започаткували новий етап наукових дискусій [15; 16; 111; 421], проте навіть 

прихильники толерантної політики визнавали, що незалежність держави й 

церкви і навпаки призведе до втрати тих зв’язків, які існували століттями. 

Зокрема М. Заозерський застерігав, що «така свобода» може призвести до 

утисків православної церкви, які спричинять багато негативних явищ у 

суспільстві [172, с. 7]. Нові політичні обставини змушували російських 

науковців не лише призвичаюватися до інших умов, але й давати відповіді на 

гострі злободенні питання. Стару систему церковного права загалом та 

судочинства зокрема вже було зруйновано, а нову – ще не сформовано. На тлі 
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гострих дискусій з’явилися нові роботи каноністів, що пропонували модель 

функціонування церковної юстиції, переглядався інститут юридичної 

відповідальності в церковному праві. 

Важливий внесок у досліджувану проблему було здійснено 

М. Горчаковим, який, працюючи у робочій групі по розробці концепції 

реорганізації церковно-ієрархічної структури, запропонував власне визначення 

понять «церковне правопорушення» та «церковне покарання». На жаль, 

авторський проект «Уставу про устрій церковного суду» через більшовицький 

переворот 1917 року так і не було ухвалено [110].  

До жовтневого перевороту 1917 р. церковне право існувало як окрема 

галузь права Російської імперії і викладалось у всіх навчальних закладах 

держави. Церковний суд продовжував розглядати справи в межах визначеної 

компетенції. Норми церковного права застосовувались до всіх підданих 

держави. Церква здійснювала реєстрацію народження, шлюбу, смерті, 

розлучення та мала у власності значну кількість рухомого й нерухомого майна. 

Вона посідала надзвичайно важливе місце в системі суспільних відносин. 

Події жовтня 1917 р. кардинально змінили становище церкви в державі, а 

вже через рік (5 лютого 1918 р.) було прийнято Декрет «Про відокремлення 

церкви від держави», останній параграф якого позбавляв церкву всіх прав та 

передбачав конфіскацію її майна [131]. Будь-яка релігійно-просвітницька 

діяльність категорично заборонялася, тому розвиток церковного права став 

неможливий. Деякі каноністи так і не змогли завершити свої роботи, інші були 

змушені емігрувати за кордон і вже там продовжували працювати. Юридична 

наука на довгі роки викреслила церковне право із списку галузей права, а будь-

які проблеми даної сфери стали табуйованими. 

Революційні події остаточно розірвали багатовіковий зв’язок церкви і 

держави. За 60 років (із 1917 р. по 1980 р.) на території радянських республік не 

було опубліковано жодної роботи з церковного права. Подекуди траплялися 

дослідження з історії церкви, але вони здебільшого мали атеїстичне 

спрямування. Проте, незважаючи на політику радянської влади, українська 
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церковно-правова історіографія продовжувала збагачуватися. Роботи вчених, 

які емігрували за кордон, ми відносимо до другої історіографічної групи.  

Перебуваючи на чужині, історики церкви І. Власовський, І. Огієнко, 

М. Поснов, Й. Сліпий, Я. Туркало, Ю. Федорів, М. Чубатий та інші невтомно 

боролися за збереження української богословської традиції [84; 382; 383; 384; 

433; 427; 428; 485; 532; 540; 541; 557]. Попри те, що Й. Сліпий та Ю. Федорів 

були греко-католиками, а І. Власовський, І. Огієнко та М. Поснов сповідували 

православну віру, їхні роботи пронизує єдина спільна мета – боротьба за 

незалежну українську церкву. Твори науковців відмінні від історіографії 

попередньої групи, адже в безцензурних умовах авторам удалося пролити 

світло на багато історичних подій, що або свідомо замовчувалися, або навмисно 

спотворювалися. У контексті розгляду зародження та становлення української 

церкви, державно-церковних відносин учені лише окреслювали основні засади 

діяльності церковного суду.
 
Імовірно, що причиною цього став брак необхідних 

документальних матеріалів як архівних, так і нормативних.
 
 

Тією чи іншою мірою питання державно-церковних відносин порушували 

й інші історики, колишні очільники урядових структур Української 

Центральної Ради, політичні діячі, зокрема М. Грушевський, Д. Дорошенко, 

Р. Лащенко, В. Липинський, М. Стахів [119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 145; 

251; 252; 253; 274; 502]. Вони рішуче стали на захист інтересів української 

церкви, проілюстрували її самобутність та відмінність від інших помісних 

церков. 

Квінтесенцією даної проблематики в українських еміграційних колах стала 

праця О. Лотоцького «Українські джерела церковного права» [277; 278]. Це 

перше дослідження з церковного права, у якому висвітлювались виключно 

джерела церковного права української церкви. Вчений не залишив поза увагою 

і особливості функціонування церковної юрисдикції. Посилаючись на 

вітчизняні джерела церковного права, вчений намагався показати самобутність 

української церкви та її судової влади. На жаль, неможливість працювати із 
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першоджерелами не дозволила вченому охопити усі віхи розвитку української 

церкви, державності та права. 

Як бачимо, проблема церковного права в історичній ретроспективі 

посідала чільне місце в історіографії української діаспори. Однак характер 

публікацій у них визначався швидше ідеологічною доцільністю, ніж науковою 

об’єктивністю.  

Творчий набуток радянської історіографічної школи становить третю 

історіографічну групу. Достовірність результатів наукових досліджень цієї 

доби забезпечувалася, насамперед, умінням автора пристосовувати чи 

узгоджувати власні висновки з положеннями класиків марксизму-ленінізму. 

Жодна праця з дисциплін гуманітарного профілю не обходилася без низки 

обов’язкових посилань на творчий спадок засновників теорії наукового 

комунізму. 

Учених, які б цікавилися історією церкви, державно-церковними 

відносинами, було не багато. Помітний слід в історіографії залишили 

Б. Рибаков, Я. Щапов, С. Юшков, які побіжно згадували про функціонування 

церковного суду в Руській державі [453; 567; 568; 569; 570; 586]. Хронологічні 

межі їхніх робіт відповідали періоду прийняття й поширення християнства на 

Русі, а це не потребувало зловживання атеїстичною фразеологією. В цілому 

висновки авторів сприяли розширенню горизонтів пізнання проблематики 

нашого дослідження. 

Активізація досліджень простежується лише у 80-х рр. ХХ ст. Цьому 

сприяло зміщення радянської політики в бік лібералізації державно-церковних 

взаємовідносин. Політологи це пов’язують із заходами, присвяченими 

святкуванню тисячоліття хрещення Русі, що проходили під егідою ЮНЕСКО та 

набули широкого розголосу не лише в радянських республіках, а й за кордоном 

[452]. 

Результатом цього стала поява колективної монографії, підготовленої в 

Інституті історії АН УРСР під назвою «Запровадження християнства на Русі. 

Історичні нариси» [174]. Нове покоління науковців розглядало процеси 
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запровадження християнства як позитивне явище, що сприяло розвитку 

української культури. Особливу увагу вчені приділили вивченню організаційної 

структури православної церкви на східнослов’янських землях. 

Більш ґрунтовно розглянув процеси запровадження християнства 

М. Брайчевський [65]. Використовуючи відповідні зарубіжні джерела, іноземну 

літературу та археологічні знахідки, вчений продемонстрував нові підходи до 

Аскольдового хрещення Русі, взаємовідносин між державою й церквою у 

Руській державі тощо. Науковець побіжно зупинився й на державному 

законодавстві щодо церкви та висунув гіпотезу про можливість існування 

церковного уставу та функціонування церковного суду в період правління 

князя Аскольда.  

Після розпаду радянського Союзу російська наука церковного права 

ввійшла в новий період свого розвитку. Даною проблематикою зацікавилися не 

лише богослови, знавці церковної історії, а й науковці юридичної 

спеціальності. Відтак історіографічні здобутки сучасної української історико-

правової науки та науки церковного права доречно зарахувати до четвертої 

групи. 

Молода вітчизняна історіографія вже зробила певні кроки у напрямку 

дослідження проблематики церковного права. Ним зацікавилися С. Бервено, В. 

Богдан, В. Вакін, О. Волощенко, Т. Горбаченко, С. Ковальова, В. Козленко, В. 

Костицький, В. Ластовський, М. Левчук, М. Лубська, В. Лубський, С. Місевич, 

І. Пристінський, С. Сливка, Б. Совенко, Ю. Цвєткова [51; 74; 88; 199; 248; 265; 

266; 267; 268; 357; 358; 536; 546; 547]. Зокрема, І. Пристінський перший 

порушив теоретико-правові проблеми розуміння церковного правопорушення 

(злочину) в канонічному праві православної церкви, не залишив поза увагою і 

окремі проблеми функціонування церковної юстиції [443; 444].  

Самостійні публікації стосовно функціонування церковного суду Руської 

держави має М. Левчук. Вона слушно і переконливо розмежувала предметну та 

територіальну юрисдикцію відповідних судових інститутів, окреслила 

повноваження церковно-судових інстанцій. Однак церковні правопорушення та 
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відповідальність за їхнє вчинення в роботі досліджені дещо фрагментарно 

[266].  

Важливе місце у розкритті тематики нашого дослідження посіла серія 

робіт сучасної української дослідниці С. Ковальової, особливо у тій частині, що 

стосується церковних правовідносин за доби Великого князівства Литовського. 

У національній історико-правовій історіографії автор однією із перших фахово 

і наступально включилася у дискусію щодо юрисдикції судів (як церковних, так 

і світських) щодо правопорушень, вчинених проти церкви, сім’ї та моралі. У 

монографії «Судоустрій і судочинство на українських землях Великого 

князівства Литовського» один із підрозділів автор присвятила повноваженням 

церковного суду та розвитку церковного права у період перебування 

українських земель у складі Великого князівства Литовського. Безумовним 

здобутком роботи є намагання автора проаналізувати тогочасну судову 

практику в частині злочинів проти віри, сім’ї та релігії [215; 216; 217].  

Функціонування церковного суду, стратифікація церковних злочинів та 

відповідальність за їх вчинення стали об’єктом дослідження сучасних 

дослідників історії українського права. Серед них виділяються представники 

історико-правової школи Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка І. Безклубий, О. Вовк, І. Гриценко, Л. Дячук, П. Захарченко, 

М. Мірошниченко, В. Самохвалов, О. Шевченко [176; 177; 178; 190; 194]; 

Одеської національної юридичної академії – П. Музиченко, Л. Попсуєнко [362; 

431] та західноукраїнської школи права – М. Бедрій, І. Бойко, Ю. Бисага, М. 

Кобилецький, М. Никифорак, І. Терлюк та інші [43; 57; 58; 85; 522 ]. 

Свій доробок у розв’язання проблем державно-церковних відносин та 

юридичної відповідальності за їхнє вчинення внесли і фахові дослідники історії 

України. Йдеться, насамперед, про таких учених як О. Бойко, Л. Вербинець, 

С. Головащенко, А. Деркач, В. Іванов, О. Івановська, І. Ісіченко, А. Колодний, 

О. Крижанівський, В. Капелюшний, Б. Лобовик, Ю. Мицик, О. Онищенко, 

С. Плохій, В. Ричка, О. Русина, В. Сергійчук, І. Скочиляс, О. Субтельний, 

Т. Тимошенко, В. Ульяновський, П. Толочко, П. Яроцький та інші [59; 77; 104; 
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134; 185; 186; 188; 192; 195; 234; 353; 354; 645]. Особливої уваги заслуговують 

роботи В. Ульяновського, в яких учений  здійснив спробу системного 

висвітлення історії української церкви від середини XV – до середини XIX ст. 

У визначених хронологічних межах науковець не оминув і питання 

організаційно-правової діяльності церковних судів [536]. 

При вирішенні науково-дослідницьких завдань нашого дослідження 

значно допомогли праці сучасних українських учених, теоретиків держави та 

права І. Аземша, С. Бобровник, Ю. Бисаги, Н. Горбової, О. Зайчука, А. Колодія, 

В. Копєйчикова, В. Котюка, О. Копиленка, В. Костицького, О. Лощихін, 

С. Лисенкова, Н. Оніщенко, В. Сердюк, М. Терещук, В. Ткаченка, 

Н. Пархоменко, Ю. Шемшученка та інших [137; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 

223; 228; 229; 437; 412; 413; 432; 472].  

Важливими при написанні означеної роботи стали і наукові праці автора. 

Працюючи із 2015 року над проблематикою юридичної відповідальності в 

церковному праві, І. Мацелюх опубліковано п’ятдесят наукових праць, в тому 

числі двадцять одна стаття у фахових виданнях, де висвітлено проблеми 

формування нормативних та процесуальних підстав настання юридичної 

відповідальності, проаналізовано організаційно-правові засади становлення 

церковного судочинства, розглянуто практику функціонування церковних 

судів, надано стратифікацію церковних правопорушень та видів покарань за їх 

вчинення у Візантійській імперії, Руській державі, Великому князівстві 

Литовському та Речі Посполитій [299; 300; 301; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 

309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 

326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 

343; 344; 345; 632; 633]. 

До п’ятої групи слід віднести роботи сучасних зарубіжних науковців. 

Серед них окреме місце займають роботи російських юристів, каноністів, 

зокрема: І. Буракова, О. Бєлякової, М. Варьяса, А. Величко, О. Вишневського, 

П. Гайденка, Е. Гранової, А. Дорської, А. Іванова, Е. Носова, М. Свердлова, 

О. Сильвестрова, М. Смоліна, А. Ференс-Сороцького, Т. Фоміної, М. Шукана, 
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В. Ципіна. Особливе місце серед них займає дослідження О. Бєлякової 

«Церковный суд и проблемы церковной жизни». У ній автор розглянула 

питання церковної історії, включаючи й характеристику юрисдикційних 

повноважень церковного суду Руської держави, актуалізувала сучасні 

проблеми, а саме: кодифікацію канонів, проведення помісних соборів, питання 

взаємовідносин церковного та світського шлюбів, церковного судочинства 

тощо [47; 48;73; 75; 79; 181, 542; 554; 555].  

Важливим для розкриття тематики нашого дослідження став науковий 

внесок дослідників А. Гаращенко та В. Єфімовських [95; 96; 97; 98; 99; 100; 

101; 102]. Перу першого автора належить робота, в якій значна увага приділена 

проблемам юрисдикції та устрою церковного суду, проте далі виклад матеріалу 

рухається за вектором історії Московського царства. Проблеми юридичної 

відповідальності за протиправні діяння у сфері релігії, моралі та сім’ї, що 

вчинялися на українських етнографічних територіях, які знаходилися у складі 

інших держав Східної Європи, у парадигму нинішньої історії православної 

церкви в Росії так і не потрапляють. В. Єфімовських, у свою чергу, обмежився 

аналізом становлення та розвитку «релігійних злочинів у руському праві». При 

цьому дослідник безапеляційно поширив категорію «руське право» на правову 

систему Московського царства та Російської імперії [155; 156].  

Зазначимо, що тематика, пов’язана з історією церковного права, в 

дослідницьких колах сучасної російської історико-правової науки є доволі 

витребуваною. Так, В. Андрощук у монографії «Преступления против религии 

по законодательству России (конец XIX – начало XX в.)», що побачила світ у 

2016 р., порушив питання функціонування інституту юридичної 

відповідальності в церковному праві, щоправда, хронологічні межі дослідження 

не збігаються з нашими, відтак, у своїй роботі ми послуговувалися здебільшого 

загальнотеоретичними поняттями у царині церковного права [13]. 

Іншу частину зарубіжної історіографії становлять роботи 

західноєвропейських науковців, автори яких працюють над проблемами історії 

права, канонічного права, зокрема Л. Джероза, Н. Джозеф, С. Захарі, Г. Миллер, 
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Б. Мецгер, Дж. Попович, Т. Керлей та інші [68; 196; 275; 349; 350; 599; 621; 

653; 623; 652; 603; 604; 629; 641; 647]. Базовими при дослідженні інституту 

юридичної відповідальності в церковному праві в ХІV – ХVIІ ст., коли 

українські території перебували у складі Великого князівства Литовського та 

Речі Посполитої, стали напрацювання польських, литовських, білоруських 

істориків, серед яких – А. Бейловскі, Е. Гудавічюс, К. Горскі, Ю. Довнар, В. 

Ермолович, Г. Пашкоу, В. Стелба, І. Юхо, А. Яблуновський та інших [126; 146; 

153; 584; 585; 599; 602; 608; 610; 613; 614; 618; 625; 627; 628; 631; 634; 636; 637; 

638; 643; 654]. Роботи фахівців у сфері кримінального права П. Бермана, 

С. Дж. Берман-Барретт, А. Фрогера дозволили нам глибше зрозуміти специфіку 

правових категорій і понять, що використовуються сучасною західно-

європейською наукою. Відповідно до тематики дослідження, то в нагоді нам 

стали такі категорії як «злочин» та «юридична відповідальність» [600; 622]. 

Джерельне забезпечення є складовою для будь-якої наукової роботи, у 

тому числі й історико-правового характеру. Використані нами джерела були не 

лише допоміжним матеріалом, а основою, на підставі якої здійснювався аналіз 

юридичної відповідальності в церковному праві.  

З метою з’ясування нормативних підстав настання юридичної 

відповідальності в церковному праві Візантійської імперії ми звернулися до 

законодавчих актів, виданих ромейськими імператорами. На веб-сайтах «Latin 

Library» (Латинська бібліотека) та «Roman Law Library» (Бібліотека римського 

права) розміщено цифрові видання більше як 4000 джерел римського та 

візантійського права. Робота із оригіналами текстів кодексу Феодосія, 

законодавства Юстиніана, інших нормативно-правових актів Візантії дозволила 

простежити за формуванням нормативних підстав настання юридичної 

відповідальності, становлення форм правового впливу на порушника в 

церковному праві Візантії. 

З’ясування організаційно-правових засад функціонування церковного 

судочинства християнської церкви не було б можливим без звернення до 

Номоканонів – джерел державно-церковного законодавства. У ході роботи ми 
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послуговувалися збірками дореволюційних учених М. Заозерського, 

В. Бенешевича, І. Бердникова та В. Нарбекова [49; 50].
 
Перший провів 

археографічне порівняння грузинської, грецької та слов’янської редакцій 

Номоканону І. Постника [372], останній – здійснив переклад на російську мову 

Номоканону Константинопольського патріарха Фотія із тлумаченням 

Вальсамона [373]. 

Простежити за рецепцією норм римського та візантійського права в 

правову систему Руської держави допомогли нормативні збірки 

імператорського законодавства сучасників: Ф. Дидинського, Л. Кофанова, 

О. Ліпшиц, І. Перетерського, В. Томсінова, С. Утченка [403; 404; 405]. Роботи 

названих авторів є важливими для дослідження означеного характеру, адже 

окрім текстологічного перекладу документів вони містять коментарі до 

нормативного матеріалу. 

Комплексний аналіз церковних злочинів та покарань викликав потребу 

звернення до одного із головних джерел церковного права Русі – Кормчих книг. 

У нашому дослідженні ми послуговувалися виданням 1912 р. під назвою 

«Кормчая, напечатанная с оригинала патриарха Иосифа».
 
[221]. В основі даної 

редакції лежав оригінал Кормчої книги патріарха Йосифа 1650 р., знайдений в 

бібліотеці рогожського старообрядського цвинтаря. Звернення до даного 

видання є невипадковим, адже Кормчі книги, що перевидавалися в 

Синодальний період, зазнавали змін, залежно від політики правлячого 

імператора. Старовіри, що не визнавали реформ патріарха Никона 1653 р., 

відмовилися від підпорядкування Святійшому Синоду, зберегли оригінал 

Кормчої книги ХVII ст. Нині дане видання вважається одним із найстаріших і 

найдостовірніших джерел церковного права. Воно неодноразово репринтно 

перевидавалося видавництвами Російської Федерації. 

Основним джерелом для вивчення юридичної відповідальності в 

церковному праві Руської держави стала авторська робота митрополита 

Київського й Галицького Є. Болховітінова, видана 1825 р. [61]. Ілюструючи 

історію Софійського собору, автор у додатку опублікував тексти головних 

http://kopajglubze.ucoz.ru/load/5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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джерел церковного права, виписаних із церковних книг Софійського собору та 

Києво-Печерської Лаври, серед них – Церковний Устав князя Володимира 

Оленінської редакції та Церковний Устав князя Ярослава Короткої редакції, які 

були поширені на Київщині та західноукраїнських землях [62]. Окрім того, 

митрополит у своїй джерелознавчій студії зафіксував правила Віленського 

собору 1509 р., які закріплювали відповідальність для осіб духовного стану за 

скоєння злочинів та проступків. 

Вивчення церковного права Руської держави проводилося на основі 

документів та актів, зібраних археографічною комісією при Міністерстві 

народної освіти Російської імперії. Особливий науковий та пізнавальний 

інтерес становить багатотомник «Русская историческая библиотека», що 

виходила впродовж 1872 – 1927 рр. в Санкт-Петербурзі. В 40 томах містилися 

цінні джерела з правової, політичної, дипломатичної та церковної історії 

Руської держави. Для нашого дослідження важливим став 6-й том, який містить 

пам’ятки руського канонічного права та візантійські документи ХІ – ХV ст., а 

саме: послання митрополитів і єпископів, постанови церковних соборів, 

константинопольських патріархів, а також грамоти візантійських імператорів у 

справах руської православної церкви. Вони допомогли з’ясувати не лише 

правове становище церкви в державі, а й сферу її юрисдикції в період 

роздробленості Руської держави. Окремі листи дають відповіді на питання 

щодо практики застосування смертної кари та тілесних покарань за злочини 

проти віри на Русі [462].  

Необхідність усебічного аналізу церковних уставів великих князів 

київських викликала потребу звернення до різних їхніх редакцій, викладених у 

численних збірках. Серед них слід назвати перше періодичне видання пам’яток 

історії «Древняя Российская вивлиофика» [147]. Журнал виходив під редакцією 

російського журналіста М. Новікова з періодичністю один раз на два місяці та 

вміщував різні нововиявлені документи, витяги із Кормчих книг, а також 

історичні пам’ятки, духовні заповіти, грамоти тощо. Усього протягом 1773 –

 1775 рр. було опубліковано 28 книг, які умовно можна поділити на 10 частин. 
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Проте вівліофіка мала низку недоліків. Перший з них полягав у повній 

відсутності системності та хронологічної послідовності. Імовірно, матеріали 

публікувалися в міру їхнього надходження з державних сховищ. Другий 

недолік полягав у ігноруванні автором посилань та вказівок на походження 

того чи іншого акта. 

У 1788 р. М. Новіков отримав можливість працювати з новими історико-

правовими документами, а тому вівліофіку було перевидано. Усього, за період 

із 1788 до 1791 р., вийшло 20 частин вівліофіки, які цього разу отримали певну 

хронологію. Найпильнішу увагу привернули третя й шоста частини другого її 

видання. Саме у третій частині знаходимо текст Синодальної редакції Уставу 

Володимира, а шоста – містить ханські ярлики, видані київським 

митрополитам, в яких визначаються межі церковно-судової юрисдикції, 

встановлюється відповідальність за вчинення злочинів проти віри та церкви. 

Особливий науковий та пізнавальний інтерес становлять багатотомники 

«Акты исторические» та «Дополнения к актам историческим», які допомогли 

комплексно підійти до вивчення інституту юридичної відповідальності в 

церковному праві Руської держави [144]. Особливу цінність має останній том, 

де містилися окремі дарувальні й жалувані грамоти великих та удільних князів, 

накази духовним і світським особам, послання для церков і монастирів, 

статутні грамоти та інші акти, які допомогли з’ясувати сферу церковної 

юрисдикції в період роздробленості Руської держави.  

Цілісну картину державно-церковного законодавства Руської держави 

завершила перша частина дев’ятитомної джерелознавчої студії за редакцією 

О. Чистякова [457]. Вона містила не лише головні руські законодавчі акти 

загальнодержавної дії, а й нормативні документи регіонального значення –  

уставні грамоти удільних князів. Характеризуючи зміст кожного слова та 

надаючи авторський коментар тексту, упорядник уперше розподілив закони на 

статті. Кожний документ містив посилання на першоджерело та відомості щодо 

інших відомих редакцій і списків.  



53 

 
 

Для комплексного дослідження джерел церковного права державного 

походження ми скористалися низкою приватних видань нормативно-правових 

матеріалів, документів та історичних пам’яток, зокрема, збірниками таких 

упорядників: В. Григор’єва, М. Кояловича, М. Лазаревського, Я. Утіна, 

Л. Черепніна [115; 141; 143; 406; 489]. У представлених джерелознавчих 

роботах містяться авторські коментарі до окремих нормативно-правових актів. 

Особливого застереження щодо використання вимагають роботи 

дореволюційного дослідника М. Кояловича, який ще в ХІХ ст. заклав підвалини 

для ідеології «русского мира». Відтворюючи у своїй збірці окремі документи, 

вчений намагався довести відсутність самоідентичності української народності, 

яка нібито є лише частиною «великоросійського народу», та заперечував 

самобутність української церкви, розглядаючи її як частину російської. 

Означені ідеї столітньої імперської минувшини нині доволі активно 

популяризуються представниками російської науки, а ученого названо 

«засновником православної історичної школи». 

У вивченні особливостей інституту юридичної відповідальності в 

церковному праві Галицько-Волинської держави допомогли «Akta grodzkie i 

ziemskie z czasow rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego 

bernardynskiego we Lwowie w skutek fundacyi» 1868 р., в яких було відтворено 

Церковний Устав Галицько-Волинського князя Лева Даниловича за 1301 р. 

Документ опубліковано кількома мовами в тотожному перекладі, в тому числі 

церковнослов’янською [597]. У ньому знаходимо перелік церковних 

правопорушень, які належали до компетенції Галицької митрополії [113, с.13 – 

14]. 

В останні роки інтерес до досліджень правових пам’яток Галицько-

Волинського князівства значно зріс. Він відобразився у сучасній 

джерелознавчій студії О. Купчинського[243]. Упорядник опрацював близько 

300 джерел та класифікував їх на чотири групи: автентичні акти й документи, 

що збереглися в оригіналах; акти та документи, реконструйовані з літописів та 

церковної літератури; джерела, що збереглися в окремих редакціях, та 
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документи, про які є згадки у писемних історичних пам’ятках. У матеріалах 

збірника знаходимо також численні дарувальні грамоти, якими галицько-

волинські правителі визначали територіальну юрисдикцію церковного суду, що 

поширювалася на землю, подаровану князем. 

У межах дослідження джерел церковного права Великого князівства 

Литовського та Речі Посполитої на особливу увагу заслуговують збірки 

польського законодавства «Volumina legum» [250; 251] та  «Акты, относящиеся 

к истории Западной России» в п’яти томах. Вони були зібрані і хронологічно 

систематизовані археографічною комісією впродовж 1846 – 1848 рр. 

Упорядники оприлюднили понад дві тисячі документів. Серед них найбільшу 

увагу становили жалувані та окружні грамоти литовських князів і польських 

королів, що стосувалися визначення церковної юрисдикції. Ми 

послуговувалися нормативно-правовими актами, зафіксованими в першому, 

другому, третьому та четвертому томах [8; 9; 10; 11]. 

Для аналізу злочинів проти віри, сім’ї, моралі та видів відповідальності за 

їх вчинення у Великому князівстві Литовському базовим стали редакції 

Литовських статутів. Під час дослідження ми використовували тритомне 

видання, здійснене Одеською національною юридичною академією за 

редакцією С. Ківалова. Джерелознавча студія містить тексти статутів мовою 

оригіналу з їхнім перекладом на латинську, російську та українську мови [498; 

499; 500; 501]. З їхньою допомогою нам вдалося не лише проаналізувати 

інститут юридичної відповідальності в церковному праві Великого князівства 

Литовського, а й визначити і показати відмінності від попередньої доби та 

продемонструвати закріплену законодавством політику щодо дотримання 

релігійного паритету у Речі Посполитій між двома гілками християнства. 

При дослідженні дисциплінарних проступків духовенства та церковних 

людей за основу було взято том третій джерелознавчої студії під назвою 

«Памятники, изданные Киевской Комиссией для разбора древних актов». У 

книзі містяться документи православних братств, устави на їх заснування, де 
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передбачено міру допустимої поведінки для священства та ченців, міститься 

перелік вчинків, заборонених церквою [407]. 

Практику функціонування церковних судів у першій половині ХІV – на 

початку ХVIІ ст. допомогли розкрити документи Центрального архіву 

Київського університету «Архив Юго-Западной России» [25; 26; 27; 28; 29; 30; 

31]. На особливу увагу заслуговує нетипова для того часу систематизація 

джерел на тематичні групи, завдяки якій різнорідні акти знайшли своє місце у 

відповідних частинах. Така робота якісно відрізняє увесь матеріал АЮЗР від 

інших публікацій цього періоду та надає йому чіткості і послідовності, що 

значно полегшує роботу користувача [302, с. 32]. 

Питанням державно-церковних відносин присвячено матеріал першої 

частини АЮЗР, в якому розміщено документи з історії православної церкви та 

пам’ятки української церковної полемічної літератури ХV – XVIII ст. Позовні 

заяви, листи, звернення до суду, записи возного про вручення обвинувачення та 

інші судові акти, що стосуються шлюбно-сімейних спорів, містяться в 

матеріалах восьмої частини АЮЗР. Саме вони допомогли проілюструвати 

особливості функціонування церковного суду у Великому князівстві 

Литовському та Речі Посполитій. 

Необхідність всебічного вивчення нашої проблеми змусило нас звернутися 

до документів Віленського центрального архіву, що розкривають практику 

функціонування церковного суду на північно-західних територіях Великого 

князівства Литовського [7]. Видання включає актові документи, зафіксовані в 

Литовській метриці та судових книгах. Для нашого дослідження важливим став  

том 18-й, в якому зібрані акти діяльності копних судів, їх рішення по справах 

щодо вчинення злочинів проти віри та церкви.  

Перебирання світськими судами функцій, що раніше належали церкві, 

засвідчив «Археографический сборник документов, относящихся к истории 

Северо-Западной Руси». Видання здійснювалося зусиллями Віленського 

учбового округу і налічує 14 томів. У нашій роботі ми послуговувалися 

матеріалами із першого та другого томів, які відтворювали практику діяльності 
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гродських судів у справах про чаклунство та різних спорах шлюбно-сімейного 

характеру [21; 22; 23; 24]. 

Значно допомогла при дослідженні місцевих грамот та привілеїв Речі 

Посполитої збірка, опублікована Львівським національним університетом ім. 

І. Франка та Львівським відділенням Інституту української археографії і 

джерелознавства ім. М. Грушевського. Упорядники оприлюднили значну 

кількість нормативних актів, виданих львівській громаді в проміжку XIV –

 XVIII ст. Серед них чільне місце посідають джерела, що встановлюють межі 

повноважень церковного суду і забороняють світській владі втручатися у 

церковну юрисдикцію [442]. 

У роботі використано не лише дореволюційні і радянські збірники 

законодавчих актів, а й свої висновки і узагальнення посилювалися 

посиланнями на джерела, опубліковані укладачами за кордоном. Так, картину 

державно-церковних відносин у Великому князівстві Литовському і Речі 

Посполитій доповнив «Zbiór praw litewskich od roku 1389 do roku 1529» 1841 р., 

що включав, у тому числі, й законодавство щодо церкви в хронологічних межах 

із 1389 по 1529 р. [655], та білоруська редакція Литовських статутів, розроблена 

О. Ліцкевичем у 2002 р. [498]. 

Особливості взаємодії світської і церковної влади в період Національної 

визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького 

відображено у збірці «Універсали Богдана Хмельницького 1648 – 1657 рр.», яка 

побачила світ у 1998 р. [537]. Політику наступних гетьманів та динаміку 

розвитку державно-церковних відносин вдалося простежити завдяки збірці 

«Універсалів українських гетьманів від Івана Виговського до Івана 

Самойловича (1657 – 1687)», підготовленої колективом упорядників під 

головуванням П. Соханя у 2004 р. [538]. 

Практику настання юридичної відповідальності за злочини проти віри, 

церкви, сім’ї та моралі на Запорозькій Січі та в Українській гетьманській 

державі допомогли висвітлити Актові книги, що містяться в державних архівах 

України. Однак, якщо по історії права західної України (Волинь, Поділля, 
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Житомир) збереглося близько 6 тисяч актових книг, що містять матеріали 

судових справ гродських, земських, магістратських судів ХVI – XVIII ст., то 

актових книг Лівобережної України збереглися одиниці. Так, в Чернігівських 

губернських відомостях за 1852 р. та 1857 р. були надруковані витяги із 

Стародубських Магістратських книг, котрі містять окремі справи щодо 

розгляду світськими судами шлюбно-сімейних спорів [293; 294; 295; 296; 297; 

298]. 

Важливим для нашого дослідження стали документи, які зберігаються у 

Центральному Державному історичному архіві України, а саме: справи фонду 

154 – «Батуринський Крупицький Миколаївський чоловічий монастир, 

м. Батурин Ніжинського полку», фонду 137 – «Мгарський Лубенський 

Преображенський чоловічий монастир, м. Лубни Лубенського полку», фонду 51 

– «Генеральна військова канцелярія, м. Чигирин, м. Гадяч, м. Батурин, 

м. Глухів», фонду 1407 – «Колекція грамот російських царів та універсалів 

українських гетьманів», де містяться універсали українських гетьманів, в яких 

передбачалися нормативні підстави настання юридичної відповідальності за 

злочини проти віри та церкви, а також встановлювалися санкції за здійснення 

відповідних протиправних діянь [548; 549; 450; 551; 552]. Судовий процес 

настання юридичної відповідальності за церковні правопорушення на 

Запорізькій Січі знаходимо у фонді 229 – «Архів Коша Нової Запорозької Січі», 

де на сторінках 25-ї справи зафіксовано процес слідства та судочинства над 

козаками, які пограбували Валуйський монастир [32; 551]. 

Будь-яку проблему, у тому числі й нами аналізовану, слід розглядати у 

сукупності з іншими подіями чи явищами, лише тоді можна розраховувати на 

високий відсоток достовірності висновку. Саме тому при вивченні інституту 

юридичної відповідальності в церковному праві ми використовували і 

канонічний нормативний матеріал православної церкви, без якого неможливо 

осягнути саму природу церковної організації та зрозуміти її внутрішній 

правопорядок. Так, окремі висновки і узагальнення коригувалися відповідно до 

Святого Письма, Правил святих апостолів та святих отців, постанов 
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Вселенських і Помісних Соборів [54; 55; 435; 436; 439]. У даному напрямку нам 

особливо допомогла джерелознавча студія, видана зусиллями Київської 

православної богословської академії за редакцією С. Чокалюка. Видання 

вміщує усі правила православної церкви з тлумаченням єпископа Никодима 

(Мілаша), які подано українською мовою[434]. 

Оскільки завданням роботи є не лише аналіз джерел церковного права 

державного походження, а й демонстрація їхнього практичного впровадження 

на українських теренах, то постала необхідність щодо використання таких 

історичних документів, котрі ілюстрували соціально-політичне життя народу. 

До таких джерел належить передусім «Повість минулих літ». Працюючи над 

означеною проблематикою, ми спиралися на Лаврентіївський, Троїцький, 

Іпатіївський літописи та літопис за Воскресенським списком [423; 424; 425; 

426]. 

Комплексність, багатогранність дослідження, необхідність реалізації 

конкретно-історичного підходу до вивчення і реконструкції будь-якого явища 

минувшини, у тому числі й наукової проблеми з’ясування ґенези інституту 

юридичної відповідальності в церковному праві України, зумовлює 

необхідність використання різноманітних методів дослідження, які складають 

основний спосіб пізнання, слугують засобом досягнення поставленої мети, 

вказують шлях до осмислення явищ практичної або теоретичної дійсності [112, 

с.14]. Методологія наукової роботи формується на основі об’єктивних законів і 

закономірностей дійсності, забезпечує пізнання за допомогою відповідних 

принципів, методів, правил і норм людської діяльності [127, с. 92]. У своїй 

сукупності методологія перетворюється не на знання, а на спосіб і культуру 

мислення [456, с.382].  

Досягнення поставленої мети дослідження, розкриття завдань, з’ясування 

правових явищ та процесів неодмінно залежить від оптимально виваженої 

методології. Її важливість складно переоцінити, особливо в умовах системних 

змін і трансформацій, які відбуваються у вітчизняній юридичній науці. Такий 

процес, за твердженням сучасної дослідниці історії українського права 



59 

 
 

професора М. Мірошниченко, зумовлений сукупністю причин, які пов’язані з 

«процесами інноваційного розвитку наукового знання на основі принципів 

мультипарадигмальних підходів до пізнання дійсності, актуальністю розробки 

нової гуманістичної парадигми вітчизняного державознавства і правознавства 

на основі ідеї пріоритетного місця та ролі людини і громадянина в цивільно-

правових і державно-владних відносинах, відповідно, і в системі юридичних 

категорій, змістовним розширенням меж власного предмета пізнання за 

рахунок персонологічної динаміки осмислення проблем класичної юридичної 

науки в напрямку її гуманізації та визнання права одним із способів духовного 

освоєння світу як явища культури та запитами соціальної практики, сучасними 

процесами системної трансформації державності і правової системи України, 

що вимагає адекватного методологічного і теоретичного обґрунтування» [355, 

с. 9].  

Нові виклики і проблеми національної юридичної науки із гносеологічної 

точки зору породжують певну невизначеність її методологічних і теоретичних 

підвалин та установок [470, с. 21 – 28], а окремі напрями і галузі правознавства, 

відійшовши від старих парадигм, не виробили чіткої системи методологічного 

характеру. Зокрема, варто погодитися, що методологія історико-правових 

досліджень, які аналізують закономірності розвитку явищ державно-правової 

сфери суспільного життя, все ще залишається мало розробленою, що, своєю 

чергою, створює негативні тенденції для розвитку юридичної науки загалом та 

історико-правової сфери зокрема [356, с. 5]. Окрім того, спроби теоретичного 

осмислення методологічного забезпечення церковного права та його інститутів 

на тому чи іншому історичному етапі розвитку української державності взагалі 

відсутні, а відтак аналізована нами проблема набуває зримої актуальності і в 

даному контексті. 

У ході проведення наукового дослідження неможливо обійтися без 

застосування системного методологічного підходу, який задовольняє 

необхідність проникнення наукового пізнання явища правової дійсності в 

якості органічної цілісності, забезпечує аналіз в процесі їх динамічного 
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розвитку. Доцільність використання такого підходу обґрунтовано у працях 

плеяди українських учених, серед яких С. Бобровник, І. Гриценко, С. Гусарєв, 

П. Захарченко, М. Козюбра, Л. Луць, М. Мірошниченко, О. Мурашина, 

Н. Оніщенко, О. Скакун, В. Тацій, А. Черненко, М. Марченко, Ю. Шемшученко 

та ін. [292; 355; 356; 412; 413; 475]. Відтак, ми не могли відійти від доведених в 

юридичній науці аксіом і скористалися практикою системного, 

поліметодологічного підходу. При цьому принципи і методи пізнання повинні 

гармонійно і суголосно розглядатися із відповідними правовими явищами та 

закономірностями суспільного буття, бути адаптовані і відповідати предмету 

дослідження, мати всі засоби для з’ясування закономірностей та особливостей 

еволюції юридичної відповідальності у сфері регламентації церковних відносин 

в Україні у визначених хронологічних межах. 

Системність не повинна відкидати міждисциплінарний підхід, що 

випливає із специфіки предмета нашого дисертаційного дослідження. Його 

застосування у процесі проведення наукового пошуку дозволяють залучати ті 

необхідні методи пізнання, які безпосередньо впливають на достовірність 

результатів проведеної роботи. За допомогою міждисциплінарного підходу 

можна з’ясувати державно-правові явища поза межами певних ідеологічних 

стандартів, використовуючи засади гуманізму, плюралізму та справедливості. 

Означена робота не була б можливою без використання інституційного 

підходу, який дозволив комплексно та різносторонньо проаналізувати інститут 

церкви як структурного елементу суспільства загалом та частини апарату 

державного управління, на який покладалася функція встановлення міри 

юридичної відповідальності за злочини проти віри, сім’ї та моралі. Означений 

підхід допоміг ретельно вивчити структуру, особливості функціонування 

церковного суду на різних етапах розвитку державності [417]. 

Важливим для нашого дослідження став генетичний підхід, який дозволив 

висловити гіпотезу про першочерговість формування адміністративних 

інституцій в системі вертикалі управління церковної організації, яку з часом 

буде запозичено державою для формування власної моделі здійснення чіткого, 
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розгалуженого, централізованого керівництва. Такий підхід дозволив 

розглядати церковну організацію як прототипну модель держави сучасного 

типу. Разом з тим, ранні норми церковного права фіксували обсяги заборонених 

гріховних дій, що дозволяє говорити про первинність не лише нормативної 

регламентації інституту юридичної відповідальності, а й за рахунок чіткої 

моделі церковного управління, забезпечення його функціонування та настання 

відповідальності. 

Об’єктивність досягнутих результатів не можлива без доповнення 

означених підходів принципом комплексності, який розглядає та досліджує 

інститут юридичної відповідальності в церковному праві не тільки з 

юридичного боку, а й з історичної, філософської, богословської, політичної, 

соціологічної точки зору. 

Відтак, досліджуючи історію становлення інституту юридичної 

відповідальності за церковні правопорушення, ми послуговувалися 

множинністю видів наукового пізнання, які можуть бути класифіковані за 

різними критеріями. Сучасна наукова парадигма визнає існування таких 

основних груп методів: філософських, загальнонаукових та спеціально-

наукових [107, с. 21; 226; 279; 511]. 

Найбільшою універсальністю характеризуються філософські методи. Вони 

застосовуються як природничими, так і гуманітарними науками. Для 

юриспруденції методи даної групи мають особливе значення, адже неможливо 

пізнати державу і право, не застосовуючи філософського осмислення. 

В основі дисертаційного дослідження лежить один із найдавніших 

філософських методів – діалектичний. Він дозволив сформувати нерозривний 

зв’язок між теорією та практикою, надаючи в користування принципи пізнання 

реальності світу, детермінованості явищ, взаємодії зовнішнього і внутрішнього, 

об’єктивного та суб’єктивного. З його допомогою нам вдалося визначити 

закономірності розвитку церковного права, визначити його специфіку, 

породжену як правотворчістю українського народу, так і носіями політичної 

влади країн до складу яких входили українські землі. Діалектичний метод 
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також застосовувався при пізнанні наступних історико-правових явищ. Так, дія 

закону переходу кількісних змін у якісні знайшла свій вияв у ході української 

Національно-визвольної війни, що проходила в тому числі під гаслом 

«боротьби за православну віру». Гетьманське законодавство кардинально 

змінило існуючі державно-церковні відносини у бік взаємопідтримки та 

політичного невтручання, в результаті чого українська церква отримала 

можливість самостійно вирішувати власні внутрішньо церковні справи, 

будувати свою міжнародну політику, здійснювати церковне судочинство. 

Важливим суспільним фактором дії названого діалектичного закону стало 

відродження норм звичаєвого права, які гуманізували підстави настання 

юридичної відповідальності за злочини проти віри, церкви, сім’ї та моралі, 

пом’якшили систему санкцій за означені правопорушення, відкинули 

нормативні засади застосування кваліфікованої смертної кари, тим самим 

модифікували українське кримінальне право, усуваючи з нього жорстокість, 

прямолінійність, формалізм. 

Дія закону єдності і боротьби протилежностей виявилася у збігу інтересів 

та сфер впливу двох правових систем – вітчизняної, що сформувалася на Русі в 

епоху язичницького культурного світогляду та візантійської, з якої 

запозичувалися норми і приписи церковного права, що було необхідне для 

врегулювання нових державно-церковних відносин, визначення переліку діянь, 

які потрапляли до кримінально караних, і встановлення санкцій за їх вчинення. 

Дія закону заперечення заперечення знайшла свій вияв у прийнятих 

Галицько-Волинським князем Левом Даниловичем дарувальних грамотах. Так, 

незважаючи на дію ханського ярлика, виданого митрополиту Кирилу у 

проміжку 1267 – 1279 років, норми якого визначили нові склади злочинів проти 

віри та церкви, Галицько-Волинські князі продовжували політику Руської 

держави, не змінюючи засади функціонування інституту юридичної 

відповідальності у сфері регулювання державно-церковних відносин. 

Широкого застосування набули такі діалектичні категорії: загальне, 

особливе і конкретне; причина і наслідок; зміст і форма; необхідність і 
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випадковість та інші. Так, вивчаючи підстави настання юридичної 

відповідальності за злочини проти церкви, віри, сім’ї та моралі в Руській 

державі, вдалося виявити норми загального плану - церковні Устави, що діяли 

на всій території Русі та приписи особливого характеру для жителів удільних 

князівств, які містилися в уставних грамотах, а також адресні норми, що 

фіксувалися дарувальними грамотами, адресованими окремим церквам, 

монастирям, єпархіям. 

Логічний метод – це наступний філософський метод, що широко 

використовувався під час проведення наукового дослідження. Він включає в 

себе аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, дедукцію, індукцію, аналогію, 

екстраполяцію, гіпотезу. Так, аналіз дозволив умовно розчленувати деякі 

джерела церковного права на частини, статті та для досягнення достовірності 

результату проаналізувати кожну складову окремо. Широко застосовувався 

системний аналіз, сутність якого полягає у підході до об’єкта, що вивчається, 

як структурно-організованої системи, в якій усі елементи органічно і 

нерозривно взаємопов’язані й, таким чином, впливають один на одного. Так, 

церква, як об’єднання віруючої громади, при системному аналізі 

розчленовується на майновий, економічний, правовий, моральний, релігійний, 

богословський та інші аспекти. Такі структурні частини постійно взаємодіють 

між собою, утворюючи цілісну систему.  

Логічний аналіз, як особливий вид аналізу, дозволив виявити подібності в 

структурних елементах та згрупувати законодавчі приписи, чітко визначивши 

нормативні підстави настання юридичної відповідальності в церковному праві 

Візантійської імперії, класифікувати церковні правопорушення Руської 

держави, визначити нормативні підстави притягнення до юридичної 

відповідальності в церковному праві Великого князівства Литовського та Речі 

Посполитої, назвати види злочинів проти віри, церкви та моралі в Запорозькій 

Січі та Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому). 

У вітчизняному правознавстві загалом і в історично-правовій науці 

зокрема в останній час помітно актуалізувалися інтерпретаційні проблеми, 



64 

 
 

розв’язання яких почасти пов’язують з герменевтикою як загальною теорією 

розуміння [285, с. 15]. Під цим терміном розуміють мистецтво інтерпретації 

людської духовної об’єктивації, яка покликана вирішувати загальні проблеми 

людської комунікації [208,с. 192; 285, с. 15 – 24]. Так, без інтерпретації та 

тлумачення церковних канонів, висловлювань відомих кантоністів, державного 

законодавства у справах церкви неможливо осягнути увесь простір церковно-

правового дослідження. Саме в цьому нам допоміг метод герменевтики, за 

допомогою якого ми здійснювали пізнання та осмислення текстів нормативно-

правових актів, аналіз змісту монографічних праць, наукових публікацій, 

матеріалів джерелознавчих студій тощо. 

При дослідженні проблематики церковного права особливо важливим є 

аксіологічний метод. Він використовувався для визначення якості законодавчих 

приписів їх відповідності церковному праву, морально-етичним засадам, 

духовним та іншим чинникам. 

За допомогою історико-філософського методу вдалося виявити 

особливості в поглядах та ідеях дореволюційних кантоністів, котрі, працюючи 

над теоретичними основами церковного права, намагалися створити його 

систему, виділити в окрему галузь права, виокремити його інститути, в тому 

числі інститут юридичної відповідальності. 

Другий рівень структури методології науки використовується в усіх або 

переважній більшості наук, адже будь-яке наукове відкриття використовує 

засоби для інтерпретації матеріалу, що досліджується. Йдеться про 

загальнонауковий рівень методології, що послуговується способи та прийоми, 

які використовуються в окремих галузях науки та на окремих етапах 

дослідження. У даному випадку ми використовували такі загальнонаукові 

методи як системно-функціональний та загальносоціологічний. Перший метод 

забезпечив системне вивчення особливостей природи церковної організації, що 

включає у себе численні структурні підрозділи нижчого порядку, на які 

поширюються державні закони, котрі теж є частиною цілісної системи 

законодавства. Другий метод надав можливість простежити за причинами, 
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обставинами і наслідками впливу держави і церкви на соціальні явища. Адже 

будь-які зміни у державно-церковних взаємовідносинах неодмінно впливали як 

на суспільство в цілому, так і на поведінку кожного окремого індивіда. 

Важливим для нашого дослідження став системно-структурний метод, що 

допоміг проаналізувати цілісний інститут юридичної відповідальності через 

призму складових, структурних елементів та проаналізувати його у  сукупності 

відношень і зв’язків між ними.  

Історико-правове дослідження не може обійтися без використання 

ретроспективного методу, який дав змогу зануритися у вітчизняну минувшину, 

проаналізувати відповідні суспільно-політичні процеси, тогочасні нормативно-

правові акти, виділяючи при цьому найхарактерніші риси і тенденції для 

кожного етапу національного державного будівництва та закономірності 

розвитку інституту юридичної відповідальності у сфері регулювання державно-

церковних відносин. 

Третім рівнем методології науки є спеціально-наукові методи, що 

уособлюють сукупність ідей або специфічних методів певної науки, які є базою 

для розв’язання конкретної дослідницької проблеми. Іншими словами, під 

спеціально-науковими методами розуміють наукові концепції, на які 

спирається дослідник здійснюючи наукове пізнання. Юриспруденція під 

спеціально-науковими методами розуміє сукупність принципів, прийомів, 

правил, способів і засобів дослідження конкретних об’єктів, явищ, предметів, 

фактів тощо [129, с. 88]. До цієї категорії належить спеціально-юридичний 

метод. Так, з допомогою юридичної термінології ми вивчали церковно-правові 

явища. Діяльність митрополитів, єпископів, священиків висвітлювали з точки 

зору юридичних моделей поведінки. У ході такого дослідження відбулася 

реконструкція фактів та явищ церковної дійсності, які отримали юридичну 

оцінку. Цей метод яскраво відображає модель церковного права, де 

богословський зміст церковних канонів отримує юридичну основу. Особливо 

яскраво він допоміг при дослідженні функціонування церковного суду як 

інстанції, що уповноважувалася визначати міру відповідальності за вчинення 
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церковного правопорушення. На рівні висвітлюваної нами проблеми 

спеціальнонаукова методологія допомогла звернутися до загальновизнаних 

концепцій провідних учених у сфері історії українського права, держави, які 

одночасно із загальними проблемами історії права досліджували питання нами 

окресленої тематики. 

Серед спеціальнонаукових методів особливе місце посідає теоретико-

юридичний метод. Він оперує понятійним апаратом та використовувався нами 

під час теоретичного аналізу церковного права, поняття церковного 

правопорушення, дослідження змісту юридичної відповідальності, 

виокремлення її ознак, принципів та особливостей. 

Вирішення проблеми, окресленої представленим дисертаційним 

дослідженням, неможливе без використання спеціальноправових методів, які 

застосовуються в конкретній галузі юридичної науки, у даному випадку це ті 

методи, що притаманні для історико-правового дослідження. До них належать: 

порівняльно-правовий, формально-догматичний та історико-правовий методи. 

Головне завдання нашої роботи було покладено на порівняльно-правовий 

метод або метод компаративістики. Його сутність полягає у вивченні 

конкретних правових явищ шляхом зіставлення окремих рис чи властивостей з 

подібними явищами. Порівняльно-правовий метод використовувався при 

порівнянні процесу становлення форм правового впливу на порушника у 

церковному праві Візантійської імперії із видами покарань за церковні 

правопорушення Руської держави. У такому ж ключі проведено порівняльний 

аналіз санкцій за злочини проти віри, церкви, сім’ї та моралі в русько-

литовському праві із видами покарання за церковні правопорушення в 

Запорозькій Січі та Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому). 

В результаті аналізу вдалося виявити спільні та відмінні тенденції, які 

характерні для української правової традиції. 

Тлумачення норм права, які закріплювали межі юридичної 

відповідальності за церковні правопорушення, забезпечив формально-

догматичний метод. Його призначення полягає в аналізі чинного законодавства 
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і практики його застосування органами судової влади, які розглядали відповідні 

справи. 

Квінтесенцією дослідження став історико-правовий метод. З його 

допомогою здійснювалося ретроспективне пізнання розвитку права, 

включаючи проблему протиборства відживаючих правових явищ з 

новонароджуваними. Він допоміг у вивченні закономірностей функціонування 

та розвитку досліджуваного об’єкта шляхом відтворення його історії, генезису 

в усій різноманітності фактів, подій, які змінюють один одного в хронологічно 

послідовній формі і які є виразом внутрішнього закономірного ходу розвитку 

[364, с. 9]. Саме з його допомогою нам вдалося показати ґенезу інституту 

юридичної відповідальності у сфері регулювання державно-церковних відносин 

в межах українського правового простору в зазначених хронологічних межах. З 

його допомогою нам вдалося окреслити організаційно-правові форми, розкрити 

процесуальний порядок та з’ясувати практику притягнення до юридичної 

відповідальності за злочини проти віри, церкви, сім’ї та моралі в ході церковно-

судового процесу. 

Отже, використаний комплекс літератури з теми дослідження дозволяє 

стверджувати, що він достатній для проведення дослідницької роботи і 

висновків, нами здійснених. З метою реалізації мети дослідження усю 

історіографічну літературу нами було поділено на п’ять самостійних груп: 

дореволюційну, літературу еміграційних кіл, радянську, сучасну вітчизняну та 

зарубіжну. Водночас слід зауважити, що кожен з окремо взятих 

історіографічних напрямків містив певні хиби, прогалини і помилки, які були 

викликані умовами соціально-політичного життя суспільства та ідеологічними 

орієнтирами тих держав, де вони формувалися. У ході нашого дослідження 

також використано значну кількість правових, історичних та канонічних 

джерел, що зафіксовані в збірниках різних історичних епох як вітчизняного, так 

і зарубіжного походження. Їх дослідження та аналіз забезпечувався 

використанням комплексу філософських, загальнонаукових та спеціально-

правових методів. Означений системний, комплексний, поліметодологічний 
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підходи дозволили всебічно проаналізувати ґенезу інституту юридичної 

відповідальності у сфері регулювання державно-церковних відносин у 

правовому просторі України в визначених хронологічних межах. 
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1.2 Доктринальне розуміння церковного права та церковного 

правопорушення 

 

Вирішення будь-якої наукової проблеми, пов’язаної з сучасною історико-

правовою дослідницькою парадигмою, потребує з’ясування змісту  основних 

понять, дефініцій, термінів, категорій, що використовувались у минулому та 

застосовуються сучасною юридичною наукою. Обрана нами тематика вимагає 

ще більшої уваги до понятійного наповнення та врахування специфіки термінів, 

поширених у сфері церковного права.  

Однією з найважливіших категорій, що розкривають сутнісний зміст 

відносин у сфері церковного регулювання, є поняття церковного права. 

Враховуючи багатогранність наукових надбань минулого, зарубіжний і 

сучасний досвід, спробуємо проаналізувати зміст категорії «церковне право» 

та обґрунтувати  його авторське розуміння. 

Обране завдання не є простим, адже над цією проблемою тривалий час 

працювали представники різноманітних сфер наукових знань: богослови, 

правники, філософи, історики. З часом наукова література наповнювалася 

розмаїттям думок щодо з’ясування сутності означеної категорії. Окрім того, 

перед каноністикою постала проблема розмежування понять «канонічне 

право» та «церковне право». У контексті ознайомлення з цією дискусією 

проаналізуємо підходи до змісту дефініцій, які відобразились у науковій 

літературі, поділивши її за часом походження та розвитку на шість груп: 

західноєвропейську, дореволюційну, радянську, літературу української 

діаспори, сучасні російські та вітчизняні наукові розвідки. 

Західноєвропейська традиція, здобутки якої за запропонованою нами 

градацією належать до першої групи, як у минулому, так і нині чітко 

розрізняє церковне право (jus ecclesiasticum) та канонічне право (jus 

canonicum). Останнє визначається як сукупність правових норм, що 

складають предмет церковної юрисдикції, ухвалені в епоху Вселенських 

Соборів та зафіксовані в «Корпусі канонічного права», що мають винятково 
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церковне походження та регулюють правові відносини з церковних або 

цивільних справ. Церковне право – це право, що регулює лише церковні 

відносини та походить як від церкви, так і від держави [275, с. 22]. 

Отже, європейська каноністика розмежовує церковне і канонічне право 

за критерієм походження. Правила, що сформульовані і затверджені вищою 

церковною владою та регулюють будь-яку сферу суспільних відносин, 

належать до канонічного права, а норми, ухвалені відповідними церковними 

чи державними органами, які регулюють церковні відносини, належать до 

церковного права. 

У наукових працях дореволюційної епохи, напрацювання якої ми 

відносимо до другої групи, існувало два підходи до вирішення означеної 

проблеми. Так, більшість російських каноністів ХІХ ст., серед яких 

М. Горчаков, А. Павлов, В. Пєвцов, І. Бердников, ототожнюючи канонічне й 

церковне право, одностайно відкидали західноєвропейський підхід. Учені 

посилалися на те, що Східна православна церква впродовж свого існування 

не розмежовувала канони, створені церковними ієрархами, та закони, 

встановлені для неї вищою державною владою. Незалежно від походження 

усі норми записувалися у єдині збірники під назвою «Номоканони», які 

церква використовувала у своєму повсякденному житті. «На православному 

Сході право церковне за своїм змістом і походженням завжди було таким, – 

зазначав А. Павлов, – церква, перебуваючи у сфері світського права, не 

акцентувала увагу на суб’єктах своєї законотворчості та ніколи, принципово, 

не заперечувала права світської влади на участь в утворенні не тільки 

зовнішнього, але й внутрішнього церковного права» [399, с. 8]. 

Синонімізуючи поняття церковного і канонічного права, вчені визначали 

його як сукупність правових норм, що регулювали внутрішньоцерковні і 

зовнішньоцерковні відносини [399, с. 8], та можуть мати як власне, церковне 

походження, так і державне [53, с. V – VI]. 

Погоджуючись із А. Павловим, В. Пєвцов пропонував розглядати 

церковне право в об’єктивному та суб’єктивному розуміннях: у першому 
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значенні – це сукупність усіх норм і законів, якими регулюється життя й 

відносини церкви як суб’єкта суспільних відносин; у другому – це сукупність 

різних прав і обов’язків, що належать членам церковної спільноти, щодо 

їхнього статусу всередині церковної організації [415, с. 9]. 

Своєрідний підхід до визначення церковного права знаходимо у роботі 

М. Горчакова, який дозволив каноністу виокремити його в самостійну галузь 

права. З цією метою вчений розглядав церковне право не лише в 

об’єктивному та суб’єктивному значеннях, але й в ідеальному та 

формальному розумінні. Так, в суб’єктивному значенні церковне право – це 

встановлена відповідно до церковної природи та її мети, на основі 

справедливості, визнана в суспільстві і державі можливість церкви мати 

власний самостійний устрій, самоврядування для забезпечення релігійних 

потреб членів церкви; в об’єктивному розумінні – це сукупність інститутів, 

існуючих в суспільстві під назвою «церква», та сукупність умов,  за яких 

людина може користуватися такими інститутами для задоволення релігійних 

потреб. З погляду матеріального, ідеального та формального церковне право 

є сукупністю заснованих на праві і справедливості норм, що регулюють 

діяльність суспільного союзу – церкви; норм, що визначають устрій такого 

союзу; норм, що регулюють відносини церкви і народу, держави, 

суспільства, а також відносини між церковною організацією та іншими 

державними, громадськими, релігійними організаціями. Відтак, за 

визначенням М. Горчакова, церковне право є сукупністю норм і правил, що 

утворюють окрему галузь права, та регулюють діяльність особливої, 

самостійної релігійної організації – церкви. На думку вченого, означена 

галузь права може рівнозначно називатися церковним правом, канонічним 

правом чи церковним законодавством [111, с. 18 – 20]. 

Однак таке змістове наповнення церковного права не всіма визнавалося 

переконливим і обґрунтованим, оскільки не відображало всіх його сутнісних 

особливостей. Під протилежним кутом зору розглядали це питання російські 

каноністи ХІХ ст. М. Остроумов та М. Суворов. Останній, послуговуючись 
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західноєвропейським підходом до розуміння канонічного й церковного 

права, розмежовував їх. Церковне право він визначав як сукупність норм, що 

регулюють церковні відносини, незалежно від того, створені вони церквою 

чи державою. Вчений виокремлював внутрішнє церковне право, норми якого 

регулювали внутрішньоцерковні відносини всередині церковної організації, 

та зовнішнє церковне право, що регулює державно-церковні відносини, а 

також міжконфесійне право. Останнє здійснювало регламентацію 

взаємовідносин православної церкви та інших релігійних організацій. 

Розглядаючи градацію галузей права на публічні і приватні, каноніст 

відносив церковне право до галузей публічного характеру, обґрунтовуючи це 

тим, що застосування норм церковного права не залежить від волі приватних 

осіб, їхніх інтересів, а ґрунтується на принципі загального блага для 

досягнення релігійної мети та здобуття духовності. За версією М.  Суворова, 

церковне право як сукупність норм для регулювання церковних відносин не 

можна ототожнювати з канонічним правом. У зміст останньої дефініції 

вчений вкладав сукупність правових норм, створених єпископатом в епоху 

Вселенських Соборів, що регулювали як церковні, так і цивільно-правові 

відносини. «Незважаючи на те, що канонічне право є фундаментальним для 

церкви, воно є історично застарілим і регулює лише окремі церковні 

відносини, – зазначав дослідник, – а подальші норми, ухвалені як церковною, 

так і державною владою, належать до церковного права» [509, с. 5 – 6]. 

Детальний теоретичний аналіз дефініції «церковне право» знаходимо в 

монографії професора Харківського імператорського університету 

М. Остроумова «Введение в православное церковное право», що вийшла 

друком у 1893 р., в якій він висловився за розмежування поняття «канонічне 

право» і «церковне право». Так, автор був достатньо переконливим при 

обґрунтуванні понять «канонічне право», під яким він бачив сукупність 

церковних правил, що походять від церкви і здебільшого були сформульовані в 

епоху Вселенських Соборів. Під церковним правом учений вбачав сукупність 

усіх правових норм як церковного, так і державного походження, тобто 
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сукупність і канонів, і законів, що регулюють усі сфери внутрішньоцерковних і 

зовнішньоцерковних відносин. Дослідник цілком слушно стверджував, що 

церковне право за своїм змістом є ширшим, ніж поняття канонічного права. 

Останнє, вважав автор, є складовою частиною першого [391, с. 26 – 27]. 

Таким чином, започаткування дискусії про природу понять церковного і 

канонічного права належить каноністам дореволюційної доби. Саме вони 

структуризували зміст категорій за відповідними критеріями і першими 

запропонували науковій спільноті предметне визначення аналізованих понять. 

Відмінності, на жаль, були глибшими. Якщо М. Горчаков, А. Павлов, 

І. Бердников ототожнювали канонічне та церковне право, то М. Остроумов і 

М. Суворов, керуючись засадами західноєвропейської історіографічної 

традиції, розмежовували означені категорії. 

Дискусії, що розгорнулися на сторінках наукових праць, були призупинені 

жовтневим переворотом 1917 року. Велика частина діячів Української 

революції 1917–1920 рр. унаслідок військової агресії російських більшовиків 

змушені були покинути територію України та емігрувати до Польщі, Чехії, 

Німеччини, США, де ними були засновані науково-дослідницькі центри. 

Колишні вояки армії УНР перейшли від збройної боротьби до науково-

дослідницької роботи, тим самим заклавши підвалини нового наукового 

напрямку, що отримав назву історичної школи української діаспори. Серед 

робіт, присвячених історії української церкви, доцільно виокремити двотомну 

працю І. Огієнка, в якій вчений не залишив поза увагою і проблематику 

церковного права. Послуговуючись напрацюваннями дослідників попередньої 

епохи та враховуючи власний церковно-історичний досвід, І. Огієнко підтримав 

позицію М. Остроумова. Митрополит вважав, що канонічне право – це правові 

норми, що є основою для кожної православної церкви, які складаються зі 

Святого Письма, Апостольських Правил, правила Святих Отців церкви, 

постанов Вселенських та десяти Крайових Соборів. «У зв’язку з тим, що дуже 

багато норм канонічного права є незрозумілими або із плином часу стали 

застарілими, а окремі з них кожна помісна православна церква розуміє і 
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застосовує на власний розсуд, – стверджував І. Огієнко, – тому на основі 

канонічного права кожна помісна церква сформувала власне церковне право, 

зміст якого є ширшим і всеохоплюючим» [384, с. 82 – 83]. До українського 

церковного права вчений зарахував, окрім загальнообов’язкових канонів 

Вселенської Церкви, рішення українських Помісних Соборів, листи східних 

патріархів канонічного змісту, окремі канонічні трактати, твори полемічної 

культури, а також законодавчі акти щодо церкви, видані державною владою, 

зокрема церковні устави великих князів київських, уставні та дарувальні 

грамоти удільних князів, ханські ярлики, численні грамоти литовських князів та 

польських королів, а також універсали українських гетьманів. «Сукупність усіх 

цих приписів і становить власне самобутнє українське церковне право, – писав 

митрополит, – розвиток якого було припинено у кінці ХVII ст. московською 

царською владою і відтоді слід говорити про перехід на чужорідні рейки 

російської каноністики» [384, с. 82 – 83]. 

Підтримуючи тезу про необхідність виокремлення церковних догм в 

окрему групу, О. Лотоцький розрізняв церковне право і канонічне право. Він 

визначав їх як сукупність норм, ухвалених церковною і державною владою, що 

постійно еволюціонують, змінюються, доповнюються залежно від потреб часу 

та конкретної помісної церкви. «Незмінність канонічних норм затримувало не 

лише церковний розвиток, але й сам хід церковного життя, коли б церковна 

практика не вдавалася до корективів, а норми церковного права омертвіли, – 

занотував дослідник, – проте, навпаки, змінність церковних приписів свідчить, 

що церква виявляє повноту свого життя, маючи досить внутрішніх сил, щоб 

жити не лише за прикладом минулого, а як вічно творчий, живий організм» 

[277, с. 106]. 

Отже, здобутки літератури української діаспори не звучали в унісон при 

визначенні категорій «канон», «догма», «канонічне право», «церковне 

право». Проте вчені одностайно заявляли про еволюцію церковного права, 

яке в умовах розвитку української православної церкви наповнювалося 

власними нормами як церковного, так і державного походження. 
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Література радянського періоду, яка належить до четвертої групи 

запропонованої класифікації, характеризувалася відсутністю наукового 

інтересу до церковного права зі зрозумілих причин. Щоправда, в окремих 

енциклопедичних роботах, здебільшого атеїстичного напряму, можна 

зустріти визначення дефініції «церковне право». Зокрема в книзі В. Клочкова 

«Закон и религия: (От государственной религии в России к свободе совести в 

СССР)», що вийшла друком у 1982 р., церковне право визначалось як 

сукупність релігійних норм, що застосовувалися в історії, та які не мають 

жодної юридичної сили [214, с. 23]. Як бачимо, радянські вчені відкидали 

можливість існування релігії, церковного права, інших дотичних явищ в 

майбутньому радянської системи, вінцем розвитку якої мала стати побудова 

ефемерного комуністичного суспільства.
 

Успадкувавши радянський пропагандистсько-поверховий стиль пізнання 

наукового матеріалу, що відповідав потребам державної влади, сучасна 

російська література також не відзначається глибиною наукових пошуків та 

різноманітністю підходів до означеної проблеми. Негативно ставлячись до 

будь-якого західноєвропейського досвіду, нинішнє покоління в основному 

російських дослідників відкидає можливість розмежування канонічного і 

церковного права, принаймні, жодного іншого підходу у церковно-правовій 

літературі сучасності ми не зустрічали. Причини такого ототожнення не є 

новими. Їх виклав ще у ХІХ ст. дослідник А. Павлов. На його думку, теорія 

розмежування канонічного і церковного права заснована на принципі 

походження норм, яку запропонували європейські каноністи та підтримали 

окремі дореволюційні дослідники, не може бути застосована в сучасних умовах 

державно-церковних відносин. «Із моменту відділення церкви від держави, а 

держави від церкви органи влади не можуть регулювати внутрішньоцерковні 

відносини, тому нині єдиним законотворцем церковного права є лише церква, – 

зазначав послідовник позиції А. Павлова А. Ференс-Сороцький; – тому 

розмежовувати канонічне і церковне право за суб’єктом нормотворення нині 
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немає необхідності, а інших змістових відмінностей між категоріями немає»  

[542, с. 144 – 145]. 

Саме таку аргументацію ототожнення досліджуваних понять бачимо в 

роботах російських дослідників. Стосовно визначення самої дефініції, то у 

своїй більшості науковці також послуговуються підходом А. Павлова. Так, за 

версією російського богослова В. Ципіна, церковне (канонічне) право – це 

норми і правила, що регулюють як внутрішнє життя церкви, так і її відносини з 

іншими суспільними, релігійними чи політичними організаціями [554, с. 14]. 

Категорії «церковне право» і «канонічне право» пропонується також вживати 

як слова-синоніми.  

У подібній тональності щодо визначення канонічного (церковного) права 

висловлюються й інші сучасні російські правники, зокрема Д. Боровий, 

Т. Кашаніна та М. Варьяс. На їхню думку, канонічне (церковне) право 

необхідно розглядати як корпоративну нормативну систему правил поведінки 

людей, прийнятих синодами, соборами, окремими єпископами, 

систематизованих і записаних у збірниках, що закріплюють моральні цінності 

та регулюють організацію церковної влади, відносини її з світською владою 

тощо [207, с. 233 – 238]. 

Узагальнююче визначення церковного права зустрічаємо у вступній 

частині джерелознавчої студії «Правое правоведение». Книга ввібрала всі 

норми канонічного права (Постанови Вселенських і Помісних Соборів, Правила 

Святих Апостолів та Отців церкви) та, використовуючи традиційний 

російський підхід щодо ототожнення церковного і канонічного права, 

відтворила його дефініцію, надану В. Ципіним. Окрім того, на сторінках книги 

висловлено думку про унікальність церковного права через його приналежність 

і до публічного права, оскільки частина його норм регулює відносини церкви і 

держави, і до приватного права, тому що воно стосується інтересів приватних 

осіб, закріплюючи їхні права і обов’язки. 

Здійснюючи класифікацію церковного права, автори розподілили його на 

писане (відтворене в церковному законодавстві) і неписане (норми звичаєвого 
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права), а також на загальне (право, обов’язкове для Вселенської православної 

церкви) та право приватне (право, що діє в окремих помісних церквах) [439, 

с. 5]. Остання градація для нас є дуже важливою, оскільки демонструє визнання 

сучасними російськими каноністами можливості існування звичаєвого та 

приватного церковного права в межах окремих митрополій. Акцентуючи увагу 

на цьому, ми спробуємо у пропонованому науковому дослідженні 

продемонструвати особливості українського церковного права та його системи. 

Здобутки вітчизняних дослідників у сфері каноністики ми відносимо до 

останньої літературної групи, яка формується із наукових праць дослідників 

церковної історії, юристів, філософів. Спільної позиції вони так і не виробили. 

Водночас автори демонструють різноманітні підходи до вирішення поставленої 

проблеми. Так, частина дослідників, зокрема В. Ластовський, Л. Олексійчук, 

також послуговуються висновками дореволюційного каноніста А. Павлова та 

підтримують позицію російських учених щодо ототожнення церковного і 

канонічного права. На думку Л. Олексійчука, церковне (канонічне) право 

слід визначати як сукупність усіх норм і законів, що визначає церква, і, 

таким чином, регламентує життя її членів задля досягнення останніми 

релігійної мети, через яку вони вступили до церкви, та регулює відносини 

між церквою і державою [385, с. 13 – 14]. В. Ластовський обстоює позицію, 

що церковне (канонічне) право є підгалуззю права. «Канонічне право – це 

одна із найбільш догматичних, архаїчних і сталих підгалузей права, – 

стверджує вчений, – вона складає сукупність норм, що ґрунтуються на 

церковних правилах (канонах), до яких належать рішення церковних соборів, 

Отців церкви, освячені церковною традицією, та звичаї» [248, с. 4]. Наведена 

дефініція не дає можливості зрозуміти, до якої саме галузі права належить 

підгалузь церковного права. Окрім того, ототожнення понять церковного і 

канонічного права, на нашу думку, є застарілим, однобічним підходом, що не 

розкриває характерних особливостей аналізованих категорій. 

Філософсько-правовий підхід до вирішення проблеми запропонував 

сучасний вітчизняний дослідник С. Сливка. На думку вченого, канонічне 
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право є формою впливу на суспільну релігійну свідомість із метою 

забезпечення праведного земного життя й отримання природного права на 

вічне душевно-духовне життя. Задля цього вірянин поєднує, формує власні 

соціальні норми із природним та метакорпоративним аспектами канонічного 

права [483, 484]. Дослідник стверджує, що канонічне право поєднує у собі 

історико-богословський та юридичний зміст. Перший із них постає 

предметом вивчення і об’єктом аналізу в духовних семінаріях, академіях та 

богословських інститутах, які готують кандидатів у священики, а другий – 

для майбутніх юристів. Не заперечуючи проти останнього, зауважимо, що 

запропонована вченим дефініція канонічного права, на нашу думку, не 

розкриває юридичної сутності церковного права. 

У зовсім іншій тональності написані розвідки вітчизняних правників 

С. Місевича та О. Волощенко. Досліджуючи систематизацію норм 

церковного права, перший вчений резонно висловився про канонічне право 

як про унікальний феномен, який поряд із своїм непересічним історичним 

значенням та різноманітністю змісту зберіг і практичну цінність, як реальний 

регулятор певного кола специфічних суспільних відносин [357, с. 12]. 

У свою чергу, О. Волощенко, наголошуючи на розмежуванні 

канонічного і церковного права як у католицькій, так і в православній 

традиції, запропонувала власне визначення. «Канонічне право – це основні 

догми, які визнаються християнським світом, що є підґрунтям для 

церковного права, – вважає дослідниця, – а церковне право – це система 

норм, правил поведінки, яких вірні мають дотримуватися відповідно до 

приписів релігійного вчення» [88, с. 53]. 

Заслуговує на особливу увагу публічно оприлюднена дефініція, що 

знайшла своє відображення на сторінках колективної праці вчених 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Авторський колектив чітко розмежовує категорії 

«церковне право», «канонічне право», «церковне законодавство» і пропонує 

обґрунтовані їхні визначення. Представники філософської школи під 
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канонічним правом вбачають систему правил, встановлених або прийнятих і 

затверджених церквою як власне законодавство, яке стосується її 

внутрішнього устрою і управління [199, с. 21]. Церковне право є більш 

об’ємною категорією, що включає в себе не лише норми канонічного права, а 

й світське законодавство, норми звичаєвого права. Стосовно поняття 

«церковне законодавство», яке подекуди зустрічається в окремих розвідках із 

канонічного права, то вчені слушно зауважили, що його доречно 

застосовувати для позначення джерела церковного права – власне, 

церковного законодавства, а не для всієї системи церковно-правових норм. 

З огляду на зазначене, вважаємо помилковим ототожнювати поняття 

церковного і канонічного права, адже між ними існує ціла низка  

відмінностей. Вони співвідносяться між собою як загальне та особливе. 

Канонічне право за обсягом є значно вужчим порівняно із церковним. Воно 

складається із канонів, ухвалених і затверджених на Вселенських Соборах. 

Церковне право, навпаки, є більш широким. Воно охоплює канонічне право, усі 

правила та закони щодо церкви незалежно від часу їх створення та імені 

законодавця. Канонічне право є основою, невід’ємною частиною, 

інструментом, що відображає принципи церковного права, а останнє 

ґрунтується на першому і логічно продовжує його. Канонічне право регулює 

лише внутрішньоцерковні відносини, натомість церковне право регулює як 

внутрішні, так і зовнішні відносини церкви з державою, іншими релігійними 

організаціями і, фактично, охоплює своїм змістом усю життєдіяльність церкви 

та її віруючих. Творцем церковного права можуть бути і церковні інститути, і 

органи державної влади, натомість творцем канонічного права може бути лише 

церква [302, с. 47 – 48]. 

Каноністам, які відстоюють думку про те, що в сучасних умовах 

суспільно-політичного буття, пов’язаних із відокремленням держави від церкви 

і навпаки, держава не може бути творцем церковного права, хочемо зауважити: 

незважаючи на існуючі розмежування, варто визнати, що і норми сучасного 

конституційного права регулюють окремі сфери церковного життя. Адже лише 
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держава, її інститути ухвалюють закони та підзаконні акти, що стосуються 

свободи совісті, релігійних громад тощо. Церква повністю залежна від держави 

у питаннях податкової, земельної політики. Місцеві органи державної влади 

вирішують питання щодо контролю за розподілом та використанням 

приміщень культових споруд, пам’яток архітектурного мистецтва тощо [302, с. 

48]. 

Однак окремі норми світського права все ж є частиною церковного права, 

тому вважаємо за доцільне визначити їх спільні і відмінні риси. Різниця, на 

нашу думку, простежується в сутності самого права, адже світське право надає 

людині комплекс належних прав для можливості користування натуральними 

засобами для задоволення власних потреб, а церковне право, що засноване на 

канонах, висуває вимогу суб’єкту відносин дотримуватися обов’язку перед 

церквою. Світське право виступає охоронцем гарантованих та можливих прав і 

дотримання загальнодержавних обов’язків, де відносини визначаються 

природною необхідністю, вимогами особи і суспільства. Натомість церковне 

право ґрунтується на нормах божественного права і всі  відносини, що 

виникають, спрямовані на досягнення головної мети християнства – царства 

Божого. 

Варто наголосити, що церковне право має і спільні риси із світським 

правом. По-перше, як і будь-яка галузь права, церковне право має формальний 

характер і, відповідно, певну форму зовнішнього виразу, що відображається у 

відповідних джерелах. По-друге, в основі як церковного, так і світського права 

лежить принцип загальнообов’язковості дотримання норм. По-третє, як і будь-

яка галузь права, церковне право має механізм примусу, адже порушення 

церковного правопорядку тягне за собою певні церковні санкції (покаяння, 

епітимію, позбавлення сану тощо). По-четверте, санкції як церковного, так і 

світського характеру можуть настати лише у разі вчинення правопорушення 

фізичною чи юридичною особою.  

Аналізу поняття «правопорушення» присвячено подальший виклад 

матеріалу. На загал, вітчизняна юридична наука в особі авторського колективу 
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Юридичної енциклопедії за редакцією академіка НАН України 

Ю. Шемшученка визначає правопорушення як суспільно небезпечне або 

шкідливе діяння (дію або бездіяльність), яке порушує норму права. При цьому 

визнається, що характерною особливістю правопорушення є протиправність дії 

або бездіяльності суб’єкта суспільних відносин [382, с. 47 – 48]. У контексті 

тематики обраного нами дослідження важливим є те, що авторський 

колектив цілком логічно демонструє проблему правопорушення через 

ступінь суспільної небезпеки або шкідливості. За цими параметрами 

науковці класифікують правопорушення лише на злочини та дисциплінарні 

проступки. Інших видів протиправної діяльності юридична енциклопедія, на 

жаль, не надає [582, с. 47 – 48]. 

Дослідники М. Кельмана, О. Мурашина, Н. Хоми у підручнику 

«Загальна теорія держави та права» значно поглибив аналіз дефініції 

правопорушення. Авторський колектив підручника класифікував 

правопорушення на два різновиди – злочини і проступки. При цьому автори 

достатньо контраверсійно, але малодоказово зазначили, що останній вид 

правопорушення хоча і має ознаки суспільної шкідливості, проте не 

становить небезпеки для суспільства та його членів. Колектив науковців, 

крім того, виокремив не лише проступки дисциплінарні, які помилково двічі 

охарактеризовані, а й конституційні, адміністративні, цивільні, 

продемонструвавши, таким чином, увесь спектр протиправних діянь 

означеної категорії [209, с. 457]. Мимохідь називаються і процесуальні 

проступки, щоправда, на них лише наголошується як на окремому різновиді, 

який охарактеризований у роботах інших теоретиків права, проте в даній 

праці він жодним чином не актуалізований.  

Характеристика, ознаки та види правопорушень були б не повними, якби 

автори підручника уникли аналізу іншого складового елемента категорії 

«правопорушення». Маємо на увазі найбільш небезпечний вид порушення 

норм права – злочин. Цілком слушною є позиція авторів щодо розуміння 

категорії «злочин». Вони, як зрештою й інші дослідники, визначають його 
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через призму кримінального закону як «суспільно небезпечну поведінку, яка 

передбачена кримінальним законодавством і тягне за собою застосування 

заходів кримінального покарання» [209, с. 456]. Таким чином, до категорії 

злочинів може бути віднесено лише те правопорушення, яке передбачене 

приписами кримінального кодексу чи окремого закону названої галузі права. 

Тобто, діяння, щодо яких не передбачені санкції кримінального закону, в 

сучасній теоретико-правовій доктрині злочином не вважаються. Ця теза є 

надзвичайно важливою для розуміння термінів і змісту нашого дослідження. 

Слід зазначити, що колектив авторів згаданого підручника зробив ще 

одну важливу наукову справу. Він здійснив класифікацію злочинів за 

окремими критеріями, серед яких для нас найважливішим є виокремлення 

окремої групи злочинів, в основі якої знаходиться об’єкт посягання. На жаль, 

з наведених видів правопорушень, що належать до групи злочинних діянь, не 

вказані злочини проти свободи совісті чи так звані релігійні злочини, які 

знайшли своє місце в окремих статтях чинного Кримінального кодексу 

України. 

Характеристику категорії правопорушення не обійшов своєю увагою й 

сучасний теоретик права В. Котюк. Його інтерпретація поняття 

«правопорушення» відрізняється від тлумачення М. Кельмана, О. Мурашина, 

Н. Хоми. Якщо у підручнику вищеназваного колективу авторів чітко вказано 

на відсутність у проступку небезпеки для суспільства та його членів, то 

В. Котюк категорично обстоює позицію про те, що «усі правопорушення є 

суспільно небезпечними або шкідливими, оскільки вони направлені проти 

суб’єктивних прав і свобод людини, юридичної особи, держави чи 

суспільства в цілому» [228, с. 65]. Порушуючи природні чи законодавчо 

унормовані права окремо взятої людини, правопорушник неодмінно завдає 

шкоди людям, природі, державі чи організаціям. До слова, вчений поділяє 

проступки на адміністративні, конституційні, фінансові, цивільні, 

дисциплінарні, земельні, екологічні, шлюбно-сімейні. Важливим для нашої 

роботи є авторський висновок про незакінчений перелік правопорушень, 
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адже «можуть бути й інші правопорушення залежно від галузей права» [228, 

с. 66]. Відтак, галузь права, як цілком слушно стверджує В.  Котюк, визначає 

вид правопорушення. Висловлену позицію ми поділяємо повністю і 

абсолютно, адже впродовж кількох століть української національної 

минувшини церковне право існувало як окрема галузь права, отже, 

відповідно, існували і правопорушення у сфері регулювання церковних 

відносин, які в історико-правовій літературі називалися або злочинами проти 

віри та моралі, або злочинами проти церкви. Саме злочин автор вважає 

найбільш небезпечним серед усіх правопорушень [228 с. 65]. 

В одному із розділів навчального посібника «Кримінальне право» 

В. Котюк з’ясовує етимологію слова «злочин», що відповідає українському 

відповіднику «чинити зло». Автор допускає, що поняття злочину може не 

змінюватися впродовж тривалого періоду часу, а може й вічно побутувати в 

суспільстві як стабільно визначене правове явище. Трансформації піддаються 

лише види злочинів, на які здійснюють свій вплив тип, форми держави, 

суспільний лад, пануючий у державі, форма правління та інші чинники [228, 

с. 359]. 

Наголошуючи на «однозначності у підходах до розуміння категорії 

«правопорушення», з чим досить важко погодитися, сучасний академік НАН 

України О. Копиленко дає своє розуміння дефініції. Так, на думку вченого, 

«правопорушення – це протиправне, винне, суспільно-небезпечне або 

шкідливе діяння (дія або бездіяльність) деліктоспроможного суб’єкта, яке 

спричиняє шкоду інтересам суспільства, держави або особи» [159, с. 284]. 

Шкідливість є визначальною у визначенні дефініції, адже автор двічі на ній 

концентрує свою увагу. Окремо вчений наводить ознаки правопорушення, до 

яких зараховує: протиправність, неправомірність, свідомо-вольову 

спрямованість, суспільну шкідливість або суспільну небезпечність, винність, 

дію або бездіяльність, причинний зв’язок між діянням та наслідком, настання 

заходів юридичної відповідальності [159, с. 284 – 285]. 
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Новаторською можна вважати авторську позицію щодо виокремлення 

ознак, які відрізняють злочин від інших аналогічних понять і проступків. 

Вчений вважає за необхідне виділити такі ознаки, притаманні злочинам: 

суспільну небезпеку; протиправність; винуватість; караність; причинно-

наслідковий зв’язок [228, с. 360].   

Визначення категорії «правопорушення», запропоноване професором 

О. Скакун, фактично стало класичним для сучасної вітчизняної теоретико-

правової науки, і дублюється в інших навчальних посібниках з теорії права 

[209, с. 450]. Правопорушення визначається як «суспільно-небезпечне або 

шкідливо неправомірне (протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) 

деліктоздатної особи, яке спричиняє юридичну відповідальність» [475, 

с. 420]. Окрім іншого, О. Скакун вводить до наукового обігу новий термін – 

«проступки-делікти», під яким розуміє «правопорушення, що завдають 

шкоду особі, суспільству, державі і є підставою для притягнення 

правопорушника до передбаченої законом відповідальності» [475, с. 420]. На 

нашу думку, запровадження двох абсолютно однакових термінів в одному 

слові є недоцільним, оскільки не додає ні сутнісного наповнення, ні 

змістового звучання. Нагадаємо, що латинською мовою слово «delictum» 

означає проступок.  

У подальшому автор називає ознаки, властиві для правопорушення. 

В основному вони збігаються з уже проаналізованими нами раніше. Проте 

О. Скакун виокремлює таку ознаку правопорушення, як його кримінальний 

характер, «що спричиняє застосування до правопорушників заходів 

державного примусу, заходів юридичної відповідальності у вигляді 

позбавлень особистого, організаційного і матеріального характеру» з метою 

захисту правопорядку, прав і свобод громадян [475, с. 421]. На нашу думку, 

така точка зору є хибною. Вважаємо, що кримінальний характер 

протиправного діяння притаманний лише злочину, тобто одному із двох 

видів правопорушення. Натомість другий сегмент правопорушення – 

проступок не має жодних ознак кримінального характеру. Дослідниця, 
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запропонувавши визначення проступку – делікту, заперечила можливу 

наявність вищезазначеної ознаки.  

Досить влучне визначення проступку як одного із видів правопорушення 

знаходимо на сторінках колективної праці вчених Інституту держави і права 

імені В. М. Корецького НАН України за редакцією О. Зайчука, Н. Оніщенко 

та інших. Співробітники вищого академічного закладу країни, який здійснює 

безпосередньо науково-дослідницьку роботу у сфері державно-правових 

проблем, запропонували авторське визначення поняття «проступок». 

«Проступок, – на їхню думку, – це правопорушення, яке завдає шкоду особі, 

суспільству, державі, здійснюється у різних сферах суспільного життя, має 

різні об’єкти впливу та юридичні наслідки» [519, с. 491]. Ученими 

використано на той момент широко не апробоване теоретико-правовою 

наукою, проте вживане галузевими дисциплінами словосполучення 

«юридичні наслідки». Адекватність застосування озвученого терміна полягає 

в тому, що він чітко вказує на настання лише правових, а не жодних інших 

наслідків чи санкцій, що застосовуються у разі вчинення протиправного 

діяння у формі проступку. 

Не можна обійти увагою і роботи представників харківської теоретико-

правової школи. Один із кращих дослідників вітчизняної юридичної науки 

М. Цвік також достатньо уваги приділив аналізу і з’ясуванню поняття 

«правопорушення» та похідних від нього елементів. Окрім 

загальноприйнятої класифікації правопорушень, виявлення структурних 

елементів та їх видів, автор обгрунтував власні міркування щодо 

типологізації правопорушень за певними критеріями. Самобутність підходів 

М. Цвіка спонукає до детальнішого висвітлення виокремленої нами 

проблеми. Автор, зокрема, пропонує класифікувати правопорушення за 

такими критеріями:  

а) за ступенем суспільної шкоди – на злочини (суспільно небезпечні, 

кримінально карані діяння) і проступки (вчинки, що є правопорушеннями, 

передбаченими іншими галузями законодавства);  

http://idpnan.org.ua/
http://idpnan.org.ua/
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б) залежно від галузі права, до якої належать норми, що порушуються 

(конституційні, адміністративні, дисциплінарні, земельні, екологічні, 

цивільні та ін.); 

в) за суб’єктами – скоєні деліктоздатною фізичною особою і скоєні 

юридичною особою; 

г) за суб’єктивною стороною – умисне і необережне діяння; 

д) залежно від характеру порушеної правової норми – правопорушення 

матеріально-правові і процесуально-правові; 

е) за формою зовнішнього виразу – протиправні дії і бездіяльність; 

є) залежно від оцінки спричиненої шкоди (наслідків) – правопорушення 

з матеріальним складом і правопорушення з формальним складом; 

ж) залежно від кількості суб’єктів, які вчинили правопорушення, – 

одноосібні і групові (тобто скоєні за співучасті) [162]. 

Слід наголосити, що дослідник не вважає наведений перелік вичерпним. 

Цілком слушно він зазначає, що правопорушення можуть класифікуватися за 

сферами суспільного життя. Як приклад, він називає правопорушення у сфері 

економіки, управління, побуту тощо [162]. 

Новітні методологічні підходи при визначенні поняття 

«правопорушення» продемонстрував у своїй праці «Загальна теорія права»  

відомий вітчизняний практик і теоретик права М. Козюбра. В основу своєї 

концепції вчений поклав градацію за типами праворозуміння. В межах 

позитивістського підходу правопорушення визначається як «будь-яке діяння, 

що порушує приписи, встановлені державою у відповідних нормах, 

незалежно від оцінки їх змісту» [164, с. 287]. Зрозуміло, що в усіх інших 

випадках факт правопорушення – відсутній. Другий природно-правовий 

підхід надає категорії «правопорушення» широкого значення. «Якщо стати 

на позицію творення норми права й іншими суб’єктами, крім держави, які 

містяться у статутах, релігійних текстах, нормативно-правових договорах, 

колективних угодах тощо, – розмірковує вчений, – то, відповідно, і 

правопорушення будуть визнаватися діяннями, які суперечать приписам,  
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встановленим цими нормами» [164, с. 287]. Означений висновок для нашого 

дослідження є дуже важливим, адже він свідчить про наявність інституту 

«правопорушення» у сфері регулювання церковних відносин. Більше того, 

М. Козюбра, спираючись на історичний досвід боротьби людства за 

справедливість та свободу, вказав на свідомі порушення державних 

законодавчих приписів, які не відповідали загальнолюдським цінностям або 

суперечили природним правам людини. Такі дії вчений назвав «порушенням 

державних законів», а не «правопорушенням», адже вони не порушили 

принципів права, моралі, добра [164, с. 288]. Означену тезу ми одностайно 

підтримуємо та поділяємо. Природно-правовий, людино-центристський 

підхід до розуміння права дозволяє розмежовувати категорії 

«правопорушення» і «порушення закону», при якому перша категорія 

синтезується через призму справедливості, моралі, загальнолюдських, 

соціальних цінностей. 

У подальшому М. Козюбра розрізняє правопорушення, вчинені 

юридичними та фізичними особами, причому дослідником чітко виділені 

ознаки правопорушення, вчинені останніми. Проте характеристика ознак 

правопорушень юридичних осіб залишилася поза увагою автора [164, с. 288 – 

291]. 

Переводячи вектор на сучасну практичну дійсність, вчений наголосив на 

дії в Україні «принципу правової визначеності», за яким діяння, які є 

злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, 

визначаються лише законом. Винятком із правила є цивільні 

правопорушення, які за своєю природою проявляються у порушенні 

договірних зобов’язань [164, 289]. Аналізуючи види правопорушень, автор 

поділив їх на злочини та проступки, які можуть мати місце в будь-яких 

сферах, що врегульовані правом, в тому числі, церковним правом. 

Відтак, проаналізувавши праці відомих вітчизняних теоретиків права, 

ми можемо констатувати наявність різноманітних дефініцій категорії 

«правопорушення», які загалом можна диференціювати за двома підходами: 



88 

 
 

позитивістським (вузьким) та природно-правовим (широким). Зосереджуючи 

увагу на понятті, видах, ознаках, змісті правопорушення, називаючи його 

юридичний склад, дослідники вказують на види правопорушення, а саме – на 

злочин та проступок. Перший вид правопорушення аналізується достатньо 

ґрунтовно, однак другий – здебільшого залишається поза увагою. Визначена 

нами прогалина в історіографії проблеми свідчить про існуючі резерви 

теоретико-правової науки у пізнанні дефініцій, що нами досліджуються. 

У розрізі теоретико-правових понять обраної нами дослідницької 

тематики працює і ціла когорта російських дослідників, які визначають 

поняття «правопорушення» в системі координат спільної пострадянської 

правової доктрини [1; 76; 219; 244]. Немає жодного сумніву щодо симпатій 

між представниками російської і української наук загалом, а також теорії 

права зокрема. Вона полягає у однотипних конструкціях структури 

підручників, посібників, дисертацій, тотожних визначень окремих понять і 

категорій, взаєморецепції юридичної термінології та її змістового 

наповнення. Ці речі є очевидними, неспростовними, але й закономірними, 

адже коріння їх виростало зі спільних методологічних підвалин, закладених 

ще російською юридичною наукою. 

Слушний привід для розгортання наукової дискусії щодо терміна 

«правопорушення» на сторінках опублікованої роботи створив російський 

учений М. Абдулаєв. Він вперше в теоретико-правовій літературі визначив і 

довів відмінність понять «правопорушення» і «порушення права», хоча на 

перший погляд вони видаються тотожними. В основу своєї доктринальної 

платформи він поклав тезу, що правопорушенням вважається «винувате, 

протиправне діяння, здійснене деліктоздатною особою» [1, с. 314 – 315]. Про 

бездіяльність, до речі, не йдеться. Якщо ж діяння винне за відсутності одного 

із названих компонентів, то немає підстав говорити про правопорушення. 

Мова може йти лише про порушення права, адже об’єктивно воно має місце 

[1, с. 314 – 315]. 
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Приваблює також не обтяженість авторської подачі терміна 

«проступок». У спрощеному варіанті «проступки – це усі протиправні діяння 

за винятком злочинів». При цьому, на відміну від більшості теоретичних 

досліджень, автор визнає, що критерієм відмежування злочинів від 

проступку є рівень суспільної небезпеки і санкції, передбачені за ці 

протиправні діяння [1, с. 315]. Щоправда, жодного, бодай щонайменшого 

прикладу для ілюстрації своєї наукової позиції автор не навів, хоча в  інших 

випадках широко її підкреслював посиланнями на закони, інші правові акти, 

юридичну практику. Таким чином, М. Абдулаєв дотримується позиції, що 

проступок містить у собі суспільну небезпеку, але рівень її значно нижчий 

від злочину [1, с. 315]. При цьому дослідник не вказує на шкалу виміру рівня 

небезпеки. 

На аналогічних позиціях перебуває, принаймні, ще один представник 

російської наукової школи – С. Комаров [219, с. 407 – 412]. Неприйнятною, 

на нашу думку, є його спроба, окрім злочину і проступку, ввести до 

наукового обігу ще один вид правопорушення під назвою «делікт». Хибність 

такого твердження невдовзі стала очевидною і для самого дослідника, адже в 

подальшому він навіть не намагався обґрунтувати власне наукове 

припущення і відмовився від використання терміна «делікт» для позначення 

третього виду правопорушення [219, с. 407 – 412]. 

Наповнюючи юридичним змістом дефініцію «проступок», дослідник 

А. Венгеров визнає, що це такий вид правопорушення, який відрізняється від 

злочину завданою суспільною шкодою, при цьому закон не визнає його 

суспільно небезпечним діянням [76, с. 285]. Такий нетиповий у російській 

юридичній літературі підхід засвідчує плюралістичний характер наукових 

пошуків, думок та висловлювань в ареалі сучасної теоретико-правової 

парадигми. 

Визначення поняття «правопорушення» також знаходимо в колективній 

праці А. Полякова та Е. Тимошиної «Общая теория права» [429]. В основі 

їхньої наукової позиції лежить абсолютно позитивістсько-правовий підхід, за 
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яким правопорушення можливе лише в «державно організованому праві» 

[429, с. 429]. Одним із складових елементів структури правопорушення, 

вважають автори, є відповідна реакція на нього з боку правоохоронних 

органів держави [429, с. 429]. Із запропонованим визначенням важко 

погодитися, адже реакція органів державної влади має відбутися на первинне 

джерело, яким, безперечно, є правова норма. Вважаємо, що зміщення 

акцентів між правом і державою не є логічним і виправданим, в тому числі, і 

в роботі відомих в Росії дослідників теорії права.  

Таким чином, в російській теоретико-правовій науці з початку ХХІ ст. 

простежується дві тенденції щодо природи поняття «правопорушення»: 

природно-правова і позитивістсько-правова, щоправда, остання нині домінує. 

З огляду на масштабність категорій теоретико-правової науки варто 

звернути увагу на інтерпретацію термінів і понять у європейській правовій 

спадщині. Досвід Середньовічної Англії із судової практики, норм 

звичаєвого права, правотворчої діяльності глави держави сприяли 

становленню тричленної системи класифікації протиправних діянь, яка в 

модифікованому вигляді існувала до середини ХХ ст. Вона сконцентрована 

навколо трьох понять, які виокремлюються як інститути кримінального 

права. Історики держави і права одностайно стверджують про те, що в 

середньовічному кримінальному праві Англії склався поділ злочинів на три 

групи: зраду (treason), фелонію (felony) і місдімінор (misdimeanour) [525, с. 

313]. 

Поняття «фелонія» утвердилося у кримінальному праві Англії на 

початку ХIII ст. До нього законодавець відносив тяжкі злочини, а саме: 

тяжке вбивство (murder), просте вбивство (manslaughter), відкрите 

проникнення в чуже приміщення, крадіжку у великих розмірах тощо. 

Починаючи із ХІV ст., найтяжчим злочином стала вважатися «велика 

зрада» (treason), передусім короля і законів країни. Зокрема, у 1351 р. король 

Едуард ІІІ видав спеціальний статут, в якому були передбачені усі види 

«великої зради»: вбивство чи замах на вбивство короля, його дружину або 
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старшого сина; зґвалтування дружини короля, його незаміжньої старшої 

доньки та дружини його старшого сина; ведення війни проти короля, перехід 

на бік ворога; вбивство лорда канцлера, лорда скарбника чи королівського 

судді. Наступне місце в ієрархічній піраміді злочинів займала мала зрада, 

насамперед свого сеньйора, своїх рідних та інші [644]. 

Місдімінор – це провина або проступок, які спочатку призводили лише 

до відшкодування завданої шкоди. Згодом до місдімінор зарахували такі 

злочини як підпал, підробку документів, обдурювання, навмисне 

пошкодження чужого майна. До визнаних винними застосовувалися тяжкі 

покарання, у тому числі й смертна кара [525, с. 313 – 314]. 

Вищезазначена класифікація кримінальних злочинів Англії зазнала 

істотних змін з ухваленням у 1967 р. «Criminal Law Act» (Закон про 

кримінальне право) [615, с. 125; 607]. Відповідно до його законодавчих норм, 

усі відмінності між фелонією і проступком були нівельовані.  

Услід за тим в американській правовій системі також відбулася 

трансформація змісту поняття «місдімінор». За наявності певних обставин 

вчинення протиправного діяння може бути як проступком (провиною), так і 

злочином. Зокрема, у Сполучених Штатах Америки насильство в сім’ї 

вважається проступком в разі його вчинення вперше, а злочином – коли воно 

здійснене вдруге [600, с. 521].  

Отже, система англійського і американського права і нині використовує 

термін «місдімінор», зміст якого в ХХ ст. зазнав істотних змін. Якщо в Англії 

відмінності між злочином і проступком нівельовані, то законодавство США 

перетворило рецидивний прояв проступку на злочинне діяння. 

Свою власну систему, яка здійснила типологізацію видів протиправних 

діянь, створила французька правова думка на початку ХІХ ст. Її пов’язують 

із кодифікаційними роботами, проведеними за часів імператора Наполеона 

Бонапарта. Саме йому, як вважають дослідники, належить ідея і її 

впровадження щодо створення низки кодексів у постреволюційній Франції. 

Найвагоміше місце серед них зайняв Кримінальний кодекс 1810 р., в якому 
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знайшла місце класифікація протиправних діянь на основі тричленної 

системи. Відповідно до тяжкості та соціальної значущості злочинних дій 

вони поділялися на три групи. До першої групи віднесено найтяжчий вид 

протиправних діянь, що отримав назву злочин (crimes), за його вчинення 

передбачалися суворі покарання. До другої групи належать проступки 

(delicts), тобто менш соціально значущі злочинні діяння, за які передбачено 

виправні покарання. Третя група об’єднує поліцейські, переважно 

адміністративні правопорушення (contraventions), за які, переважно, 

передбачалися компенсаційні покарання [605, с. 76 – 78].  

Близькість систем права Європейського континенту дала можливість 

рецепіювати частину приписів кримінального законодавства Франції початку 

ХІХ ст. у відповідні кодекси німецьких держав. Так, тричленна система 

протиправних діянь знайшла своє відображення у Прусському 

кримінальному кодексі 1851 р. Як стверджує відомий в Україні історик права 

Б. Тищик, саме з французького кримінального кодексу «запозичено поділ 

правопорушень на злочини, проступки та незначні (поліцейські) 

правопорушення [524, с. 460 – 461]. Варто зазначити, що наведена 

стратифікація злочинних діянь набула широкого поширення в усіх країнах 

романо-германської правової системи, які нині є державами-членами 

Європейського Союзу. Досвід функціонування правових систем держав-

членів ЄС нині для України є надважливим з огляду на підписання у 2014 р. 

угоду про асоціацію з Європейським Союзом. 

Різноманітні підходи до визначення аналізованої категорії спонукають 

нас також долучитися до осмислення її змісту. Враховуючи роботи 

попередників із числа як вітчизняних, так і зарубіжних теоретиків права, 

пропонуємо широкому науковому загалу власне визначення терміна 

«правопорушення». На нашу думку, – це суспільно-небезпечне, винне, 

протиправне діяння або бездіяльність, здійснюване деліктоздатною особою, що 

порушує відповідні норми права [313, с. 182 – 134]. 



93 

 
 

Проаналізувавши і охарактеризувавши розуміння категорії 

«правопорушення» з погляду світського законодавства та його розуміння 

сучасними теоретиками права як України, так і зарубіжних країн, перейдемо 

до аналізу понятійного апарату, притаманного церковно-правовій творчості, 

зокрема до поняття «церковне правопорушення». 

На сучасному етапі розвитку державно-церковних відносин, який 

базується на принципах свободи совісті та віросповідання, а також 

відокремлення церкви від держави, правопорушення у цій сфері має 

дуалістичну природу: кримінально-правову та церковно-правову. Щодо 

першої, то вона підпадає під поняття «злочин» та регулюється нормами 

кримінального законодавства, закріпленими Кримінальним кодексом 

України від 5 квітня 2001 року [236]. Йдеться про злочини проти свободи 

совісті, передбачені ст.ст. 178 – 181 ККУ. Законодавець дав вичерпний 

перелік дій проти релігії та церкви, що визнаються злочинними та за які 

передбачено кримінальну відповідальність. До них належать: пошкодження 

релігійних споруд чи культових будинків, незаконне утримування, 

осквернення або знищення релігійних святинь, перешкоджання здійсненню 

релігійного обряду, посягання на здоров’я людей під приводом 

проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів [236; 

363]. 

Церковно-правовий зміст правопорушення характеризується 

малорозробленістю та невизначеністю підходів до вирішення проблеми. 

Незважаючи на те, що категорія «церковне правопорушення» згадується у 

головних нормативних документах православної церкви, однак, на  жаль, 

церковне законодавство не дає його визначення. Натомість Святійшим 

Синодом Православної церкви встановлено перелік протиправних діянь у 

сфері церковних відносин, до яких належать церковні правопорушення проти 

віри і церкви, проти християнської моралі, проти правил чернечого життя, 

проти церковно-ієрархічного порядку, недотримання або зловживання 
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єпископами і кліриками своїх обов’язків, інші церковні правопорушення 

[416]. 

Вирішення питання змістового наповнення категорії «церковне 

правопорушення» знаходимо на сторінках творів окремих дореволюційних 

каноністів і сучасних істориків права. Аналіз та теоретичне осмислення 

церковно-правової літератури ХІХ ст. засвідчує, що вчені, акцентуючи увагу 

на висвітленні видів церковних правопорушень, переважно уникають 

тлумачення самої категорії. Лише поодинокі дефініції трапляються в роботах 

минулої епохи. Так, найвідоміший дореволюційний каноніст М. Суворов став 

першим ученим, який актуалізував теоретико-правовий зміст церковного 

правопорушення і спробував визначити його з погляду тогочасного 

церковного права. У монографії «О церковных наказаниях. Опыт 

исследования по церковному праву», яка вийшла друком у 1876 році, вчений 

охарактеризував зміст категорії «церковне правопорушення» [507, с. 4]. Вона 

визначається таким чином: «Церковне правопорушення – це будь-які злочинні 

дії, спрямовані проти моральних принципів, порушення церковної 

дисципліни, в тому числі порушення норм кримінального права, що 

заборонені канонами церкви та тягнуть за собою відповідне покарання»  [510, 

с. 249].  

На питаннях церковно-правових дефініцій зупинявся ще один відомий 

каноніст ХІХ ст. – А. Павлов. Поняття «церковне правопорушення» 

дослідник синонімізував із терміном «церковний злочин», який, на його 

думку, є значно ширшим, ніж поняття «кримінальний злочин». «Церква 

розглядає будь-який злочин як гріх, – пише дослідник, – і визнає гріхом не 

тільки порушення заповідей Божих, але й порушення будь-якого людського 

закону, що регламентує збереження моральних природних принципів» [398, 

с. 341 – 342]. Свою позицію дослідник посилив наступною тезою: «Діючі 

норми церковного права передбачають церковні покарання за кримінальні 

злочини, зокрема: перелюбство, вбивство, крадіжку, грабіж тощо, які 

підпадають і під світську, і під церковну підсудність, де кожен суд виносить 
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рішення відповідно до норм матеріального права» [398, с. 341 – 342]. Отже, 

змістове наповнення церковного злочину охоплює, в тому числі, і зміст 

кримінального злочину.  

Роздумуючи над поняттями «гріх» та «злочин», вчений дійшов 

висновку, що перша категорія є значно ширшою, адже «не кожен гріх є 

злочином, а лише той, за який прямо визначене певне покарання в 

церковному чи державному законі, тобто таке діяння, що порушує норми 

того чи іншого закону» [398, с. 341 – 342]. Гріх – це порушення Божих 

заповідей та канонів, які можуть не стосуватися суспільного порядку. Відтак 

гріх та злочин співвідносяться між собою як загальне та часткове, адже є 

діяння, що можуть бути гріховними і при цьому не бути злочином [398, с. 

341 – 342]. 

Виходячи із даної концепції, вчений доводить, що сфера підсудності 

церковного суду є значно ширшою, на відміну від суду світського. Вона, 

насамперед, характеризується подвійною формою: «in foro interno» 

(внутрішня, таємна форма суду) та «in foro externo» (зовнішня, публічна  

форма суду). Під першу форму підпадають гріхи та/або злочини, що 

порушують норми церковного права та/або світського законодавства, де 

винний на сповіді розкаюється у вчиненому діянні (бездіяльності) і 

осуджується священиком; під другу – церковні злочини, що порушують 

приписи лише церковного права. У таких справах судочинство здійснюється 

відкрито, публічно, за нормами церковно-процесуального законодавства 

відповідною інстанцією церковного суду. Окрему групу становлять 

протиправні діяння, що порушують як церковне, так і світське 

законодавство. Вони одночасно підпадають під юрисдикцію як державного, 

так і світського суду. З огляду на таку стратифікацію підсудності вчений 

виділяє церковні злочини, кримінальні злочини та злочини змішаного 

характеру. Всі вони в сукупності охоплюються більш широкою категорією, 

назва якої – «гріх» [398, с. 342]. 
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Дещо інший підхід до визначення змісту категорії «церковний злочин» 

запропонував інший дореволюційний дослідник Н. Мілаш. Його 

інтерпретація вирізняється оригінальністю формулювання дефініції. Так, під 

церковним злочином учений розуміє «порушення якими-небудь зовнішніми 

діями існуючого церковного закону, саме якщо хтось здійснить щось таке, 

чого не повинен робити, або не виконає те, що не мав права проігнорувати, 

відповідно до своїх обов’язків» [348, с. 508 – 509]. Як бачимо, авторське 

визначення далеке від юридичної термінології, проте вартує бути 

відзначеним, адже вчений є одним із небагатьох дослідників минулої епохи, 

хто спромігся бодай в такому ракурсі говорити про дану проблематику. 

Окрім того, Н. Мілаш запропонував класифікувати церковні злочини за 

критерієм обов’язків суб’єктів церкви на дві групи. До першої він відносить 

злочини духовних осіб, які стосуються порушення ними службових 

обов’язків або загальних норм канонічного права; до другої – злочини мирян. 

Саме правопорушення другого виду вчений називає «гріхом». Крім того, 

богослов заперечив А. Павлову у частині змісту категорій «злочин» та 

«гріх», де остання є вужчою, що, на нашу думку, суперечить загальним 

основам церковного права, а відтак – є достатньо дискусійною. 

Поділяючи думку А. Павлова про розмежування церковно-судової 

юрисдикції, Н. Мілаш вважає, що «гріхи у випадку зізнання на сповіді, 

розкаяння перед Богом, виправлення перед церквою підпадають під 

внутрішній суд церкви, а у випадках публічного викриття – під зовнішній 

суд, вирок якого має юридичні наслідки; якщо гріх збігається із злочином, 

який порушує норми світського законодавства, то, відповідно, підпадає під 

світський і церковний суду одночасно» [348, с. 508 – 509]. При цьому вчений, 

на жаль, нічого не сказав про підсудність першого виду церковних злочинів, 

які скоєні духовними особами. Підсумовуючи висловлені автором 

міркування, зазначимо, що хоча робота Н. Мілаша далека від глибоких і 

переконливих доказів, проте мусимо констатувати факт існування і такої точки 

зору. 
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І, нарешті, розглянемо доробок ще одного дореволюційного дослідника – 

М. Горчакова, у роботах якого простежується спроба дати визначення терміна 

«церковне правопорушення». На початку ХХ ст. вчений разом з іншими 

каноністами був залучений до розроблення концепції реорганізації церковно-

ієрархічної структури загалом та реформи принципів діяльності церковного 

суду зокрема. Працюючи над проектом «Уставу про устрій церковного суду», 

який через більшовицький переворот у жовтні 1917 р. так і не був ухвалений, 

вчений вніс до тексту документа поняття «церковний злочин» у такій 

редакції: «Церковний злочин – це діяння, спрямоване на порушення 

церковних правил, православного вчення, морального закону та порядку, яке, 

будучи виявлене та в судовому порядку доведене, підлягає визначеному 

законодавчою владою Помісної церкви покаранню» [110, c. 560 – 563]. Із 

даною інтерпретацією погодилась уся робоча група каноністів, які 

працювали над підготовкою реформи, оскільки жодних заперечень від них не 

надійшло [47, с. 129 – 130].   

Із того часу і донині проблему було забуто, проте останнім часом окремі 

історики церковного права повернулися до її відродження. Так, російський 

вчений М. Варьяс звернув увагу на складність формулювання дефініції 

«церковне правопорушення», проте спробував визначити її як «виражену в 

будь-якій об’єктивній формі винну (умисну чи необережну) дію чи 

бездіяльність суб’єкта церковного права, що порушує норми церковного 

права (в тому числі державного законодавства, визнаного церквою) та 

посягає на Богом установлений, або такий порядок устрою, який склався в 

процесі церковного життя, управління, або основи віровчення і моральності» 

[75, c. 114]. 

У свою чергу, сучасний український дослідник І. Пристінський, 

визнаючи дефініцію М. Варьяса найбільш вдалою, все ж вказав на її 

недоліки, серед яких назвав: відсутність караності як ознаки церковного 

правопорушення та недоцільність використання словосполучення «суб’єкт 

церковного права». І. Пристінський стверджує, що не всі суб’єкти 
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церковного права можуть бути суб’єктами церковного правопорушення, 

адже поняття «суб’єкт церковного права» є значно ширшим, ніж поняття 

«суб’єкт церковного правопорушення» [444, c. 137]. Разом з тим вчений 

запропонував власне розуміння церковного правопорушення як 

«небезпечного для церкви та/або суспільства, протиправного, винного та 

канонічно караного діяння (дії або бездіяльності), вчиненого суб’єктом 

церковного правопорушення [444, c. 139]. До головних здобутків 

І. Пристінського варто зарахувати його намір з’ясувати сутнісні ознаки  

церковного правопорушення, до яких належать: форма правопорушення 

(активна – дія чи пасивна – бездіяльність); небезпечність як для суспільства, 

церкви, так і для особи правопорушника, що тим самим завдає собі духовної 

шкоди; винуватість, що може характеризуватися умислом або 

необережністю; протиправність, яка полягає в порушенні норм церковного 

права та державно-владних приписів, визнаних церковною владою; 

караність, метою якої є, передусім, розкаяння та виправлення самого 

правопорушника і лише потім накладення відповідної санкції; вчинення 

суб’єктами, до яких належать церковні клірики та миряни, церковного 

правопорушення [444, c. 139 – 141]. Варто зазначити, що відповідно до норм 

канонічного права, мінімальний вік, з якого настає відповідальність за 

церковні правопорушення для мирян, становить сім років. Церковна 

деліктоздатність для кліриків обумовлюється відповідним віком, з якого 

особа може належати до духовного сану чи обіймати певну церковну посаду 

[381, с. 223 – 224].  

Малорозробленість аналізованої категорії спонукає нас також 

долучитися до осмислення її змісту. Враховуючи роботи попередників із 

числа як каноністів, так і істориків церковного права, з огляду на світську і 

церковно-правову традицію праворозуміння, пропонуємо широкому 

науковому загалу власне визначення терміна «церковне правопорушення». 

На нашу думку, – це винувате, спрямоване проти церковних правил діяння 

або бездіяльність, вчинене деліктоспроможною особою, за яке настає 
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відповідальність, передбачена нормами церковного права. До ознак, що його 

характеризують, відносимо наступні: форму вчинення (активну чи пасивну), 

вольовий характер (умисел чи необережність), протиправність, винуватість, 

караність, а також діяння або бездіяльність, вчинені суб’єктом церковного 

правопорушення [633, с. 126 – 130].   
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1.3 Юридична відповідальність в церковному праві: теоретико-

правовий дискурс 

 

У назві нашого дослідження заявлено також таку теоретико-правову 

категорію, як «юридична відповідальність», яка за останні роки стала однією 

з найбільш вживаних та досліджуваних в юридичній літературі. Кожен з 

авторів, працюючи над означеною тематикою, підкреслював її актуальність 

та багатогранність. На думку українського теоретика М. Терещука, вивчення 

проблеми юридичної відповідальності займає одне з найголовніших місць 

сучасної юридичної науки, адже даний інститут є найістотнішим механізмом 

гарантії та забезпечення прав і свобод суб’єктів правовідносин [521, c. 18]. 

Це правове поняття настільки активно увійшло в обіг юридичної науки, що 

нині становить самостійний правовий інститут.  

Як стверджує професор Київського університету імені Тараса Шевченка 

І. Безклубий, історичні витоки інституту юридичної відповідальності беруть 

свій початок із римського права [44, c. 9]. Осмислення цього явища 

відбувається в різноманітних сферах знань, насамперед у філософській, 

юридичній та філологічній площинах. Незважаючи на спільні здобутки і 

досягнення, спостерігаються серйозні розбіжності з широкого кола питань. 

Чи не єдиною ланкою, яка об’єднує науковців, є визнання значущості 

«юридичної відповідальності», віднесення її до фундаментальних юридичних 

категорій [44, c. 8].
 
 

Аналіз сучасної правничої літератури дає підстави стверджувати про 

існування кількох підходів до визначення змісту «юридична 

відповідальність». Більшість дослідників, серед яких І. Аземша, 

С. Бобровник, К. Волинка, Т. Грек, Н. Горбов, О. Зайчук, Н. Іванчук, 

М. Кельман, О. Куракін, В. Копєйчиков, О. Мурашин, В. Кириченко, 

Н. Оніщенко, О. Скакун, Д. Тихомиров, Н. Хома, М. Цвік та інші, 

розглядають її як соціально правовий регулятор [3, с. 44 – 47; 4, с. 54 – 57; 

87, с. 182; 108, с. 12 – 15; 161, с. 375; 163, с. 204; 209, с. 472; 211, с. 167; 187, 
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с. 10; 475, с. 375]. Їхня мотивація ґрунтувалася на походженні юридичної 

відповідальності від родового поняття «соціальна відповідальність», що 

містить «основний «генетичний код» відповідальності будь-якого виду» [520, 

с. 382]. Окрім того, риси та ознаки, які притаманні соціальній 

відповідальності, властиві і юридичній відповідальності, адже вона 

забезпечує у суспільстві громадський порядок, гарантує захист суспільних 

інтересів [211, c. 167; 519, с. 498]. Розкриваючи зміст юридичної 

відповідальності як форми соціальної, К. Волинка також наголосила на 

обов’язку індивіда виконувати вимоги, що висуваються до нього 

суспільством, державою, окремими фізичними особами. З її допомогою 

встановлюються дієві механізми охорони і захисту суспільних відносин від 

неправомірних посягань шляхом покарання за діяння, які порушують умови 

поступального розвитку суспільства, суперечать інтересам держави, 

суспільства в цілому і окремих індивідів [87, c. 182]. «Між суспільством та 

індивідом існує нерозривний зв’язок, – наголошує С. Бобровник, – з одного 

боку суспільство покладає на індивіда обов’язок вчиняти соціально корисні 

вчинки, а з іншого – воно зобов’язане сприяти суб’єкту в здійсненні ним 

своїх прав та обов’язків і нести за це юридичну відповідальність» [519, c. 

498].  

Запропонувавши класифікацію соціальної відповідальності на моральну, 

політичну, корпоративну, релігійну та правову, український академік 

О. Копиленко співвідносить останню як особливе явище в контексті 

загального – соціальної відповідальності [159, c. 289 – 291]. Такий підхід 

пояснюється спільними ознаками, що притаманні загальному виду 

(соціальній відповідальності) та особливому виду (правовій 

відповідальності). Крім того, вчений зазначає, що наявність спільних рис «не 

заперечує самостійний характер юридичної відповідальності як основного 

різновиду соціальної» [159, с. 292]. Слід зауважити, що терміни «правова» та 

«юридична» вчений використовує як слова-синоніми. Самостійність 

юридичної відповідальності регламентується «особливими рисами, які 
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визначають своєрідність категорії та надають можливість віднести її до 

правових понять» [159, с. 292]. Такими ідентифікуючими ознаками вчений 

вважає: наявність правопорушення як підстави настання юридичної 

відповідальності, правову основу забезпечення, деліктоздатний суб’єктний 

склад, засоби державного примусу, відображення у настанні певних 

негативних наслідків для правопорушника, наявність особливої 

процесуальної форми притягнення до відповідальності та мети – охорони 

правопорядку, що здійснюється шляхом поновлення порушених прав, 

інтересів, припинення протиправного стану чи покарання правопорушника 

[159, с. 293 – 294].  

Означений підхід знайшов свою підтримку серед представників 

харківської школи права. Так, М. Цвік, розглядаючи співвідношення 

соціальної та юридичної відповідальності як загального і особливого явища, 

вказав на специфіку юридичної відповідальності, яка полягає в тому, що вона 

оцінює неправомірну поведінку, вчинену в минулому, з метою застосування 

засобів державного примусу до винуватої особи [161, c. 375]. Продовжуючи 

аналіз юридичної відповідальності як різновиду соціальної, О. Скакун 

наводить такі ознаки: державний примус, обов’язок особи зазнати певних 

втрат, настання юридичної відповідальності лише за правопорушення, 

визначення її міри лише компетентним органом за умови певного 

процедурно-процесуального порядку [475, c. 431 – 432]. 

У тотожній тональності звучать дефініції сучасних російських учених 

М. Абдулаєва, М. Матузова, В. Хропанюка, А. Венгерова. Останній, зокрема, 

розглядаючи юридичну відповідальність як різновид соціальної, наголошує 

на можливості її настання при порушенні вимог права, а не за невиконання 

законодавчих приписів [76, c. 286]. Погоджуючись із соціальною природою 

юридичної відповідальності, М. Абдулаєв визначає її як особливий правовий 

стан, завдяки якому особа обов’язково зазнає визначених державою втрат за 

скоєне правопорушення [1, c. 321]. В. Хропанюк визначає юридичну 

відповідальність як міру захисту інтересів особи, суспільства та держави, що 
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настає в результаті порушення визначених правових норм і проявляється у 

формі застосування до правопорушника засобів державного примусу [518, 

c. 334]. 

Визнаючи юридичну відповідальність через призму її соціального 

характеру, дослідники наштовхуються ще на одне дискусійне питання. Його 

правова природа полягає в тому, що одні вчені (О. Скакун, Н. Оніщенко 

О. Зайчук, Н. Кельман, О. Мурашин, В. Нерсесянц, В. Лазарєв) 

виокремлюють позитивну (проспективну) та негативну (ретроспективну) 

юридичну відповідальність [519, с. 498]. Перша передбачає морально свідоме 

виконання своїх юридичних обов’язків, друга – настання негативних 

наслідків за відповідне правопорушення [475, c. 430]. Інші, зокрема російські 

дослідники М. Марченко, О. Лейст, С. Полєніна, наполягають на 

нерозривності змісту категорії «юридична відповідальність» та неможливості 

існування її двоаспектного значення. Перший з них обстоює свою позицію, 

наголошуючи, що «за своїм характером і змістом юридичній 

відповідальності історично надавався і надається певний негативний 

відтінок, що асоціюється з порушенням тих чи інших законів, підзаконних 

актів, правових звичаїв, договорів та інших юридичних актів. Коли ж 

юридичній відповідальності намагаються надати позитивний відтінок і при 

цьому визначають її як обов’язок виконувати чи дотримуватися різних 

приписів, то при цьому допускається неправомірне змішання юридичної 

відповідальності зі службовими або громадянськими обов’язками, 

моральними звичаями, традиціями, що сформувалися у суспільстві» [292, 

c. 631]. Відтак, стверджує вчений, «втрачається сама специфіка юридичної 

відповідальності» [292, c. 631].  

Протилежний підхід до розуміння поняття «юридична відповідальність» 

висловив український теоретик права М. Козюбра. Проаналізувавши 

соціальну відповідальність в проспективному та негативному значеннях, 

вчений наголосив на її багатогранності, яка може існувати в етичній, 

політичній, професійній, релігійній сферах [164, c. 299 – 300]. Юридичну 
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відповідальність дослідник назвав «специфічним видом відповідальності, 

пов’язаним з державою, з виконанням нею своїх функцій, адже лише держава 

має легальні можливості застосування примусу або інших обмежень прав та 

свобод» [164, c. 301 – 302].. Відтак учений розмежував категорії «соціальна 

відповідальність» та «юридична відповідальність», адже остання може 

наставати тільки за порушення законодавчо закріплених правових норм, 

оперує засобами державного примусу та здійснюється компетентними 

органами за належною процесуальною формою [164, c. 301]. 

Своєрідний підхід до вирішення проблеми запропонував український 

теоретик В. Котюк, який нівелював поділ на позитивну і негативну 

відповідальність, а розглядав їх як два самостійні явища, при цьому останнє і 

є, на його думку, юридичною відповідальністю. Під нею вчений розуміє міру 

покарання правопорушника шляхом позбавлення його певних соціальних 

благ чи цінностей (матеріальних, духовних чи особистих), які йому належали 

до факту правопорушення, від імені держави (суспільства) на підставі закону 

(або іншого нормативного акта), з метою попередження правопорушення і 

відновлення (чи відшкодування) втрачених суб’єктивних прав на матеріальні 

і духовні цінності [228, c. 66 – 67]. Юридична відповідальність, на думку 

дослідника, може існувати тільки у ретроспективі, тобто в минулому часі. 

Окрім того, дослідник, висвітлюючи види юридичної відповідальності, до 

яких зарахував конституційну, кримінальну, адміністративну, 

дисциплінарну, цивільно-правову відповідальність, поставив під сумнів 

можливість виокремлення інших видів юридичної відповідальності, адже 

останню не можна класифікувати за видами правопорушення чи за галузями 

права [228, c. 67]. Не можна погодитися і з такою авторською 

категоричністю, оскільки виникає питання як же тоді бути із церковними 

правопорушеннями і відповідальністю за їхнє скоєння. 

Достатньо оригінальний, певною мірою, новаторський підхід 

запропонував сучасний російський вчений Н. Вітрук на сторінках 

монографічного дослідження «Общая теория юридической ответственности», 
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що вийшла друком у м. Москві 2008 року. Послуговуючись аксіологічною 

концепцією розуміння права, він розмежував поняття «юридична 

відповідальність» та «правова відповідальність». «Ототожнення правової та 

юридичної відповідальності обумовлено суто раціональними підходами до 

розуміння права та юридичної відповідальності, першоджерелом яких є лише 

воля держави, виражена в законі, – писав Н. Вітрук, – правова ж 

відповідальність – це відповідальність, що встановлюється відповідно до 

вимог ідеального (природного) права, його ідеалів і цінностей, найтісніше 

пов’язана з принципами свободи, справедливості і рівності та лежить в 

основі юридичної відповідальності» [78, c. 20].  

Наведені міркування імпонують І. Безклубому. Розмірковуючи над 

змістом категорії «відповідальність», вчений спинився на доцільності 

використання словосполучення «правова відповідальність», яке за своїм 

змістом є значно ширшим від поняття «юридична відповідальність» та, 

безперечно, охоплює як позитивну, так і негативну відповідальність. 

Категорію «юридична відповідальність», на думку вченого, варто 

застосовувати лише на випадок позначення ретроспективної 

відповідальності, що настає на випадок вчинення правопорушення, за яке 

нормативними актами передбачено відповідні негативні наслідки [44, c. 9]. 

Відрізняти «юридичну відповідальність» від «інституту юридичної 

відповідальності» закликають ряд російських та українських дослідників, 

передусім Б. Базилев, М. Терещук, І. Юсупов, С. Носков. Так, на думку 

останнього, інститут юридичної відповідальності – це міжгалузевий, 

функціональний, регулятивно-охоронний інститут права, що закріплює і 

(або) має динамічний вплив на найбільш важливі суспільні відносини, а в 

разі їх порушення регулює відносини відповідальності, що виникають з 

юридичного факту правопорушення [374, c. 7]. 

У подібній тональності звучать і дефініції Б. Базилева та І. Юсупова. 

Дослідники визначають інститут юридичної відповідальності як «загальний, 

комплексний за своїм змістом, своєрідний за структурою, охоронний за 
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призначенням, функціональний інститут права, що регулює деліктні 

суспільні відносини методом покарання правопорушників» [34, c. 47; 583, 

с. 79]. З таким підходом погоджується і сучасний український науковець 

М. Терещук, який називає інститут юридичної відповідальності «базисом 

будь-якої галузі права та інтегративною основою всієї системи права» [521, 

c. 19].  

Ознайомлення із праворозумінням європейських дослідників засвідчує 

відсутність глибокого наукового інтересу до розуміння змісту категорій, що 

нами аналізуються. У юридичних та політологічних словниках Англії і 

Франції юридична відповідальність визначається як відшкодування завданих 

збитків чи зазнання негативних наслідків особою за свої неправомірні дії чи 

бездіяльність. Добровільне невиконання обов’язків по відшкодуванню 

завданих збитків тягне за собою юридичну відповідальність у формі  

примусового забезпечення в судовому порядку [630]. Метою 

відповідальності є відновлення порушених прав, запобігання безладу, 

підтримка громадського порядку [598]. Види юридичної відповідальності 

виокремлюють залежно від типу відносин та існуючих галузей права і 

поділяють на: адміністративну, конституційну, екологічну, моральну, 

кримінальну, цивільну, політичну, корпоративну тощо [649]. 

Таким чином, з огляду на історико-правову специфіку нашого 

дослідження, найприйнятнішими для нас є концептуальні підходи, 

висловлені М. Козюброю, І. Безклубим і В. Котюком [318, с. 243 – 250]. Крім 

того, ми вбачаємо у юридичній відповідальності передбачену законодавчими 

нормами права міру покарання правопорушника за здійснене 

правопорушення шляхом позбавлення його певних благ майнового чи 

немайнового характеру, вид і міра яких визначаються компетентними 

органами влади за результатами розгляду скоєного діяння, що визначено 

законом як правопорушення, з метою відновлення втрачених суб’єктивних 

прав, матеріальних і духовних цінностей. Відтак, у нашому дослідженні ми 



107 

 
 

керуватимемося саме означеним розумінням  природи, сутності та змісту 

поняття «юридична відповідальність» як явища ретроспективного характеру.  

Позаяк підставою для наявності юридичної відповідальності є наявність 

трьох складових – нормативної, фактичної та процесуальної, де перша 

характеризується наявністю норми права та може бути відображена тільки в 

законі як виді нормативно-правового акта, що передбачає можливість 

покладення відповідальності, друга – це наявність факту правопорушення, 

тобто вчинення злочину чи порушення норми права, третя – процесуальна 

підстава – передбачає діяльність відповідного, компетентного органу влади, 

що встановлює вид та міру юридичної відповідальності, застосовуючи при 

цьому державно-правовий примус [164, с. 303 – 304]. Відтак у поданому 

дослідженні маємо на меті проаналізувати нормативні та процесуальні 

підстави настання юридичної відповідальності, закріплені нормами 

церковного права, з’ясувавши при цьому її види та міру. 

Проаналізувавши погляди вітчизняних і зарубіжних учених-теоретиків на 

розуміння юридичної відповідальності, перейдемо до розгляду означеної 

категорії з позицій церковного права. Одразу зазначимо, що церковно-правова 

література для позначення терміна «юридична відповідальність» здебільшого 

використовує категорію «церковне покарання», змістове наповнення та 

особливості якої в церковно-правовій та історіографічній спадщині 

висвітлюється не однотипно. Така ситуація спричинена двома підходами до 

визначення дефініції: вузьким, що враховує лише духовну сферу, та 

широким, що послуговується принципами світського законодавства. «Важко 

знайти такий інститут, – поділяючи слова німецького каноніста ХІХ ст. 

Генріха Фрідріха Джакобсона, писав М. Суворов, – який би мав стільки 

тлумачень і розумінь» [507, с. 12]. На сторінках монографії «О церковных 

наказаниях. Опыт исследования по церковному праву», яка побачила світ у 

1876 р., вчений спробував віднайти компроміс. На його думку, він полягає у 

застосуванні комплексного церковно-правового тлумачення означеного 
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інституту, який запропонував називати «церковним покаранням» та 

визначити як «реакцію на церковне правопорушення» [507, с. 13].  

Спираючись на роботи європейських сучасників, М. Суворов окреслив 

межі, за які не можуть виходити церковні покарання (виходити за сферу 

церковного права, застосовувати матеріально-примусові, насильницькі 

засоби; мати випадковий характер; залежати від волі окремих суб’єктів 

церкви). Крім того, дослідник назвав особливості, притаманні церковному 

покаранню, а саме: наявність санкцій у вигляді позбавлення благ і прав, 

якими володіє церква (усунення від участі у спільних богослужіннях, 

молитвах, таїнствах, внутрішньоцерковних справах, позбавлення спеціальних 

прав, якими наділені окремі миряни, священнослужителі, церковні ієрархи). 

І, зрештою, до останньої особливості автор зарахував процес відбуття 

церковного покарання, як етап розкаяння, який має спонукати порушника до 

перегляду та осмислення здійсненого протиправного вчинку [507, с. 14 – 24].  

На закономірність існування церковного покарання вказує єпископ 

Сербської православної церкви Н. Мілаш: «Якщо у церкві існує самостійна 

законодавча влада, що покликана, в тому числі, охороняти її юридичні 

відносини, то у ній, у зв’язку з цим, неодмінно повинна існувати і влада 

покарання всякого діяння, що порушує такі відносини і перешкоджає церкві 

досягати поставленої мети. Одна влада без іншої не можуть існувати, так як 

закон без зовнішньої санкції буде порожнім словом» [348, с. 491]. 

Безперечно, кожен суб’єкт церковних відносин повинен дотримуватися 

відповідного законодавства. Однак, якщо він порушив його норми, і,  в той же 

час прагне продовжувати входити до церковної спільноти, то має понести 

відповідне покарання. 

Дещо інше розуміння поняття «церковне покарання» демонструє 

А. Павлов. Під ним вчений розуміє «відлучення», адже «сутність такого 

покарання полягає в тому, що порушник норм церковного права 

позбавляється або усіх, або тільки деяких прав і благ, що йому належали як 

члену церковної громади» [398, с. 359]. Відлучення каноніст поділяє на два 
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види: повне, яке полягає в абсолютному виключенні порушника із числа 

осіб, що належать до церкви, або неповне, коли винний позбавляється тільки 

окремих прав і благ, якими володіє церква. Як перший, так і другий вид 

покарання нівелюються у разі досягнення своєї мети – розкаяння та 

виправлення порушника [398, с. 359 – 360]. 

Відмінну стратифікацію церковних покарань наводять сучасники 

А. Павлова М. Суворов та Н. Мілаш. Перший вважав, що покарання у сфері 

регулювання церковних відносин утворюють систему, яка складається із 

двох груп. До першої він зарахував загальні церковні покарання, які можуть 

бути спрямовані проти всіх суб’єктів церковної спільноти у випадку 

вчинення ними правопорушення; до другої – спеціальні покарання 

дисциплінарного характеру, спрямовані проти церковних кліриків та 

церковних посадовців [507, с. 44; 510, с. 258; 348, с. 492].
 
 

Більш детальну класифікацію знаходимо у каноніста початку ХХ ст. 

І. Бердникова. За суб’єктом вчинення церковного правопорушення він 

поділив церковні покарання окремо для мирян і окремо для кліриків: за 

предметом церковного покарання – виключення із стану мирян чи кліриків 

(велике відлучення або анафема), позбавлення певних прав і благ, які 

притаманні відповідному стану (мале відлучення), обмеження у церковних 

правомочностях (епітимія); за ступенем тяжкості – суворі покарання, що 

характеризуються позбавленням станових прав та м’які покарання, що 

характеризуються лише обмеженням певного блага [52, с. 466]. 

Слід зауважити, що для представників церковного кліру та мирян існує 

диференціація форми застосування покарання за одне і те саме 

правопорушення. Так, для осіб духовного стану, які здійснили церковне 

правопорушення (гріх) чи ухилилися від дотримання покладених на них 

службових обов’язків, в основному застосовуються покарання у вигляді 

позбавлення сану або заборони здійснювати священнослужіння [554, с. 647]. 

За той самий проступок на клірика не можна одночасно покладати ще одне 

покарання, яке застосовується до мирянина за аналогічне діяння, адже в 
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церковному праві, як і в сучасній кримінально-правовій парадигмі, 

забороняється притягувати до відповідальності правопорушника двічі за 

один і той самий злочин (Наум 1:9, 25-те правило Святих апостолів, 3-й 

канон Василя Великого) [435, с. 11, 310]. 

Думки каноністів також розійшлися при визначенні мети церковного 

покарання. На думку І. Бердникова, метою церковного покарання є 

відновлення церковної законності [52, с. 466]. Причинно-наслідковий зв’язок 

між вчиненим протиправним діянням і юридичною відповідальністю 

простежував і Н. Мілаш. «Як у будь-якому суспільстві, так і в церкві, – 

стверджував каноніст, – якби не осуджувалися злочини окремих віруючих і 

не утримувалася влада силою закону, то правопорушники могли б втягнути 

за собою в злочинну діяльність і інших членів церкви та, в такий спосіб, 

порушити її існуючий статус» [348, с. 493 – 492]. Відтак бачимо суто 

позитивістський підхід до визначення мети покарання, з яким категорично не 

погодився М. Суворов. Вивчивши санкційні норми різноманітних джерел 

церковного права, вчений дійшов висновку, що метою церковного покарання 

може бути лише виправлення винуватого порушника [507, с. 34].
 
 

До думки М. Суворова прихильно поставився сучасний російський 

каноніст В. Ципін. «Особливість покарання, що застосовується духовними 

судами, полягає в тому, – пише богослов, – що головна мета їх не у відплаті 

і, навіть, не в захисті церковного люду від злочинних дій, а у лікуванні 

хворобливих станів душі самих грішників» [554, с. 639].  

Не визначаючи змісту самої дефініції, дореволюційний вчений 

М. Красножен досить вдало виокремив характерні особливості церковного 

покарання, до яких зарахував: гуманність покарання; виправлення винного, а 

не помсту за скоєне чи відшкодування збитків; позбавлення певних благ, 

якими володіє церква; призначається лише духовною владою; спрямовується 

тільки на представників церковної спільноти, що скоїли відповідне своєму 

стану правопорушення [233, с. 109]. 
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Заслуговує на увагу стратифікація церковних покарань, запропонована 

сучасними вітчизняними богословами. Так, професор Київської православної 

богословської академії С. Чокалюк на підставі аналізу норм канонічного 

права поділив церковні покарання на каральні або вендикативні та виправні 

або лікувальні. Головною метою перших був захист та охорона авторитету 

церковного закону, а також помста за порушений церковно-адміністративний 

устрій. Виправні покарання, на думку вченого, є також каральними, але їх 

головною метою є не помста, а виправлення порушника. Застосування 

перших накладає на порушника комплекс негативних заходів, які він 

зобов’язаний зазнати, при цьому немає суттєвого значення чи він 

виправиться у майбутньому, чи ні. Тривалість таких покарань визначається 

судом. Натомість виправні покарання спрямовані виключно на викоренення 

негативних гріховних якостей порушника і можуть тривати стільки, скільки 

потрібно для особистісного  виправлення порушника [434, с. 97 – 98]. Однак, 

зрештою, український богослов дійшов висновку, що усі церковні покарання 

незалежно від мети їх застосування та суб’єкта злочину носять каральний 

характер, адже в цьому є їх церковно-юридичний зміст [434, с. 99].  

Узагальнюючи зміст аналізованого поняття «церковне покарання», 

вважаємо за необхідне запропонувати своє розуміння окресленого терміна. 

На нашу думку, під церковним покаранням слід розуміти захід, що 

застосовується церковно-судовою владою до представника церковної 

громади, який порушив її норми і полягає у передбаченому нормами 

церковного права обмеженні або позбавленні певних прав і благ, якими 

володіла особа як суб’єкт церковних відносин, спрямований на розкаяння та 

виправлення правопорушника [303, с. 36 – 38]. Позаяк у церковно-правовій 

літературі розуміння юридичної відповідальності зводиться до категорії 

«церковне покарання», то наведену нами дефініцію правомірно 

використовувати і для позначення відповідальності за церковні 

правопорушення. 
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Таким чином, аналіз наукових надбань дореволюційних, сучасних 

українських та зарубіжних теоретиків, істориків права, каноністів свідчить 

про те, що наука, яку кожен із них презентує, не спромоглася впродовж 

століть виробити спільну позицію щодо змісту актуальних для нашого 

дослідження термінів та категорій. Особливо це характерно для термінології 

церковного права. З одного боку, богослови, що найбільше доклалися до цієї 

сфери, надавали їм переважно релігійного звучання, а з другого, – вчені-

юристи схилялися до вироблення винятково наукової термінології без 

урахування позиції історіографів церкви. Глибока наукова робота, яка б 

синтезувала здобутки одних і досягнення інших, ще чекає на свого 

майбутнього дослідника.  
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Висновки до розділу 1 

 

Таким чином, аналіз науково-дослідницької історіографічної літератури із 

обраної нами проблематики надав можливість класифікувати її на п’ять 

самостійних груп: дореволюційну, літературу еміграційних кіл, радянську, 

сучасну вітчизняну та зарубіжну. Досліджуючи проблематику становлення 

інституту юридичної відповідальності в церковному праві, можливо ствердно 

констатувати, що кожен з історіографічних напрямів мав низку помилок, хиб та 

прогалин, що були покликані відповідними соціально-політичними умовами, в 

яких перебували дослідники.  

Із метою досягнення достовірності результатів у роботі використано 

значну кількість правових, історичних та канонічних джерел, що зафіксовані в 

збірниках різних історичних епох як вітчизняного, так і зарубіжного 

походження. Переконані, лише залучення різносторонньої джерельної бази 

може засвідчувати завершеність, повноту і наукову цінність праці. 

Відтак, слід констатувати, що інститут юридичної відповідальності у 

церковному праві в означених хронологічних межах у історико-правовій 

літературі комплексно досі не розглядався. Сподіваємося, що створена нашими 

попередниками історіографічна база наукової проблеми у поєднанні з 

нормативно-правовим матеріалом, масивом вітчизняних та зарубіжних джерел 

дозволить здійснити об’єктивне дослідження. 

У ході дослідження ґенези інституту юридичної відповідальності у сфері 

регулювання державно-церковних відносин в Україні (ІХ – кінця ХVII ст.) ми 

застосували поліметодологічний підхід, що поєднав у собі використання 

філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання. 

Лише комплексне залучення окреслених груп методів з використанням певних 

їхніх сегментів, пріоритетних на різних етапах дослідження, може свідчити про 

завершеність, повноту і наукову цінність проведеної наукової праці та 

достовірність її висновків, об’єктивність наукової новизни. 
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Аналіз з відповідної наукової літератури підтвердив різні підходи вчених 

щодо визначення категорій «церковне право» та «канонічне право». Одна 

плеяда науковців, здебільшого носії західноєвропейської традиції, 

розмежовують означені поняття, інші дослідники, переважно представники 

російської школи, відстоюють позицію щодо тотожності їх змісту. Аналіз 

масиву відповідних робіт дозволив нам сформулювати власну позицію щодо 

розуміння дефініцій. Так, на нашу думку, канонічне право є сукупністю 

релігійно-догматичних правил церковного походження, що були ухвалені і 

затверджені на Вселенських Соборах, які регулюють внутрішньоцерковні 

відносини і слугують основою, догматичним обґрунтуванням існування церкви. 

Норми канонічного права незмінні та спільні для всіх православних громад, 

незалежно від того, в яких країнах вони зареєстровані. Церковне право – це 

сукупність канонічних норм та інших правил, що створювалися окремими 

помісними церквами, та комплекс відповідних нормативно-правових актів, 

ухвалених органами державної влади, які регулюють внутрішньоцерковні і 

зовнішньоцерковні відносини, в тому числі відносини церкви і держави. 

Запропоновані погляди на поняття «канонічне право» і «церковне право», 

на нашу думку, дозволяють усунути невизначеність при їх застосуванні, 

встановлюють розмежування між церковно-правовими нормами, що 

використовувалися при регулюванні суспільних відносин, та релігійно-

догматичними нормами, що мають в більшій мірі обрядове й духовно-моральне 

значення. Цілком очевидно, що саме такий підхід вирішить поставлену 

проблему щодо правильності використання категорій у процесі вивчення історії 

вітчизняного права загалом та джерел церковного права зокрема. 

Диференційований аналіз теоретико-правової літератури дозволяє 

стверджувати, що в юриспруденції, незважаючи на масштабні напрацювання її 

фахових зарубіжних та вітчизняних дослідників, науковці по-різному тлумачать 

категорію «правопорушення». Різноманітні інтерпретації аналізованого поняття 

можна поділити на два підходи залежно від типу праворозуміння: 
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позитивістський (вузький) та природно-правовий (широкий). Останній 

охоплює всі сфери суспільних відносин, що регулюються нормами права.  

Загалом поняття «правопорушення» можна визначити як суспільно-

небезпечне, винне, протиправне діяння або бездіяльність, здійснюване 

деліктоздатною особою, що порушує відповідні норми права. Разом із тим 

більшість теоретиків, зосереджуючи свою увагу на понятті, видах, ознаках, 

змісті правопорушення, називаючи його юридичний склад, вказують на види, 

а саме: злочин та проступок. Перший вид правопорушення аналізується 

достатньо ґрунтовно, однак другий – здебільшого залишається поза увагою. 

Лише поодинокі спроби тлумачення змісту знаходимо в окремих роботах 

українських та російських теоретиків, що свідчить про існуючий плацдарм 

для майбутніх теоретико-правових досліджень. 

Спираючись на історичний досвід становлення та розвитку права, західна 

юридична література виокремлює тричленну класифікацію правопорушення, 

яка в англійській правовій системі відобразилася через виокремлення великої 

зради, фелонії та місдімінор, а в кримінальному праві романо-германської 

правової сім’ї через виділення злочинів, деліктів та правопорушень.  

Враховуючи українську історико-правову спадщину та стратифікацію 

правопорушень на злочини і провини в Українській гетьманській державі, 

пропонуємо для позначення категорії «проступок» використовувати саме 

останній термін – «провина». Наше переконання ґрунтується на ряді доведень, 

що полягають у наступному: по-перше, «проступок» є словом російського 

походження та за своєю етимологією означає «преступить закон», натомість 

«провина» за змістом означає: «вина» або «гріх». Саме такими термінами в 

історії українського кримінального права позначали  «правопорушення» або 

«злочин». Окрім того, категорія «провина» за своїм змістом є більш широким 

поняттям, що включає в себе не тільки об’єктивну сторону – порушення норми 

права, а й суб’єктивну – вольовий чи психологічний елемент особи, що полягає 

у відчутті винуватості за скоєне діяння. Тому пропонуємо українському 

законодавцю послуговуватися категорією «провина» замість «проступок».  
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Вивчення та дослідження відповідних джерел церковного права, церковно-

правової літератури сучасного та минулих століть засвідчує про незначний 

інтерес до розуміння категорії «церковне правопорушення». Так, церковний 

законодавець, обмежившись переліком видів таких правопорушень, донині не 

спромігся визначити зміст самої дефініції. Натомість в окремих роботах 

дореволюційних каноністів можна віднайти такі спроби, однак, на нашу думку, 

вони були не зовсім вдалі. Основна прогалина полягає в тому, що вчені 

синонімізували категорії «церковне правопорушення» і «церковний злочин» 

або взагалі послуговувалися лише останнім терміном. 

Нині спостерігаємо за незначним відновленням інтересу до даної 

проблеми. Сучасні каноністи та історики права, зосереджуючи увагу на видах 

церковних правопорушень, також не поспішають визначати зміст самої 

категорії. Поодинокі спроби зламати усталені стереотипи знаходимо в роботі 

М. Варьяса та І. Пристінського. Проте і їхні дефініції не є зразковими та не 

дозволяють вирішити проблему. 

Відтак малорозробленість аналізованої категорії спонукає нас також 

долучитися до осмислення її змісту. Враховуючи роботи попередників із 

числа як каноністів, так і істориків церковного права, з огляду на світську і 

церковно-правову традицію праворозуміння, пропонуємо широкому 

науковому загалу власне визначення терміна «церковне правопорушення». 

На нашу думку, – це винувате, спрямоване проти церковних правил діяння 

або бездіяльність, вчинене деліктоспроможною особою, за яке настає 

відповідальність, передбачена нормами церковного права. Окрім того, 

вважаємо за доцільне виокремити наступні ознаки церковного 

правопорушення: форму вчинення (активну чи пасивну), вольовий характер 

(умисел чи необережність), протиправність, винуватість, караність, а також 

діяння або бездіяльність, вчинені суб’єктом церковного правопорушення.  

Ознайомлення з роботами європейських дослідників свідчить про 

відсутність глибокого наукового інтересу до розуміння змісту категорії 

«юридична відповідальність». Натомість українська та російська правнича 
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література багата на різні підходи до визначення понятійного апарату. 

Зокрема більшість теоретиків права розглядають юридичну відповідальність 

через призму соціальної відповідальності. Однак у розрізі її видових 

характеристик наштовхуються на дискусію можливості її поділу на 

позитивну (проспективну) та негативну (ретроспективну) юридичну 

відповідальність чи неможливість існування дуалістичного розмежування. 

Проте існує й інша точка зору на означену проблему, яка полягає у 

відокремленні позитивної та негативної відповідальності, причому 

юридичною є остання, яка може існувати тільки у минулому часі – 

ретроспективі. Щоб охопити зміст і позитивної, і негативної 

відповідальності, пропонується послуговуватися категорією «правова 

відповідальність», яка за своїм змістом є значно ширшою від категорії 

«юридична відповідальність».  

Третя точка зору полягає у розмежуванні категорій «юридична 

відповідальність» та «соціальна відповідальність». Остання може існувати в 

проспективній і ретроспективній площині та, залежно від виду регулятора, 

охоплює різноманітні сфери суспільного життя (моральну, етичну, релігійну, 

професійну, політичну). Юридична відповідальність розглядається як 

спеціальний вид відповідальності, що нерозривно пов’язаний із державою. 

Вона може настати тільки за порушення законодавчо закріплених правових 

норм, оперує засобами державного примусу та здійснюється компетентними 

органами за належною процесуальною формою. 

Розглянувши та проаналізувавши міркування і докази представників 

першої, другої та третьої теоретичних груп, ми поділяємо позицію двох 

останніх. Не заперечуючи доцільності розмежування категорій соціальної та 

юридичної відповідальності, пропонуємо також використовувати термін 

«правова відповідальність». Він охоплює позитивну та негативну 

відповідальність. Зміст юридичної відповідальності охоплює лише 

негативну, яка передбачає закріплену законодавчими нормами права міру 

покарання правопорушника за здійснене правопорушення шляхом 
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позбавлення його певних благ, майнового чи немайнового характеру, вид і 

міра яких визначаються компетентними органами влади за результатами 

розгляду скоєного діяння, що визначено законом як правопорушення, з 

метою відновлення втрачених суб’єктивних прав, матеріальних і духовних 

цінностей. У нашому дослідженні ми керуватимемося саме означеним 

розумінням природи, сутності та змісту поняття «юридична 

відповідальність» як явища ретроспективного характеру та спробуємо 

проаналізувати нормативні та процесуальні підстави її настання, види та міру 

покарань, що закріплені нормами церковного права. 

Розгляд означених категорій з позицій церковного права дозволяє 

стверджувати, що каноністи для позначення юридичної відповідальності 

послуговуються категорією «церковне покарання», змістове наповнення та 

особливості якого в церковно-правовій та історіографічній спадщині 

характеризуються недостатньою розробленістю. Поодинокі дефініції, що 

зустрічаються у дореволюційній та сучасній літературі, засвідчують спроби 

лише окреслити, але не вирішити проблему.  

Відсутність ґрунтовних досліджень, присвячених теоретичному аналізу 

категорії «церковне покарання», не завадила вченим зосередити свою увагу  

на питанні його класифікації. Різні авторські підходи до розподілу гостро 

пронизують церковно-правову літературу. Єдиною позицією, на якій 

зійшлись усі науковці, став поділ за суб’єктним складом на покарання для 

кліриків та покарання для мирян. Окрім того, знаходимо спроби визначення 

мети та характерних рис церковного покарання, з якими в тій чи іншій мірі 

можна погодитися. 

Узагальнюючи наукові надбання дореволюційних, сучасних українських 

та зарубіжних істориків права, каноністів щодо визначення змісту поняття 

«юридична відповідальність за церковне правопорушення», ми спробували 

окреслити власне його розуміння. На нашу думку, – це церковне покарання, 

що застосовується церковно-судовою владою до представника церковної 

громади, який порушив її норми, і полягає у передбаченому нормами 
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церковного права обмеженні або позбавленні певних прав і благ, якими 

володіла особа як суб’єкт церковних відносин, спрямований на розкаяння та 

виправлення правопорушника.  

Проведене нами теоретичне дослідження дозволило виокремити 

інституту юридичної відповідальності серед інших інститутів церковного 

права та визначити його як сукупність правових норм, що встановлюють 

види покарань за церковні правопорушення, злочини проти віри, церкви, 

сім’ї та моралі, а також регламентують організаційно-правові засади настання 

встановленої судом міри покарання. 
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РОЗДІЛ 2 НОРМАТИВНІ ПІДСТАВИ НАСТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЦЕРКОВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ  

(ІХ – ХVII ст.) 

 

2.1 Витоки та передумови формування нормативних підстав 

юридичної відповідальності в церковному праві, їхня стратифікація 

 

Серед вітчизняних теоретиків права останніми роками відчутно 

збільшується кількість прихильників твердження про належність української 

правової системи до романо-германського типу правових систем. Щоправда, 

повної єдності не спостерігається. Одні автори, серед яких В. Ткаченко, 

С. Погребняк, Д. Лук’янов, сходяться на думці про її перебування у 

перехідному стані, який «тяжіє до романо-германської правової сім’ї та є її 

своєрідним асоційованим членом» [526, с. 46]. Вони вважають, що обраний 

Україною магістральний євроінтеграційний напрямок, мовляв, лише після 

успішного проведення розпочатих політико-правових реформ дозволить їй 

влитися у правову систему романо-германського права. Інші дослідники 

(К. Вовраженцева і О. Скакун), наукова модель яких нам імпонує значно 

більше, схиляються до думки про те, що витоки української правової системи, її 

корені знаходяться в романо-германській правовій сім’ї. Її становлення і 

розвиток відбулися завдяки сприйняттю нею «візантійської культури та духу 

пізньоримського права», починаючи з ІХ ст. [438, c. 230; 475, c. 525].  

Не можна залишити поза увагою і позицію російського дослідника 

С. Алексєєва. На його думку, національні правові системи пострадянського 

простору, у тому числі й України, належать до окремого типу правових сімей, 

яку він називає «правом Сходу», фактично використовуючи новий термін для 

позначення названих правових систем під назвою «візантійське право» [12, c. 

73]. 

Категорично заперечує залежність руського (українського) права від 

візантійського сучасний український дослідник М. Козюбра. На його думку, 
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вплив останнього на правову культуру України є надто перебільшеним, крім 

того, немає підстав вважати «східноєвропейську локальну цивілізацію», 

формування якої пов’язують із Візантією, основою національної правової 

системи України [164, с. 336]. Вчений переконаний, що за своїм походженням, 

джерелами права, його внутрішньою структурою, способами правотворчості і 

систематизацією нормативного матеріалу правова система України, 

безсумнівно, споріднена із сім’єю континентального права [164, с. 337]. 

Ми не випадково проілюстрували вступну частину підрозділу цитатами із 

робіт широковідомих учених, оскільки твердо переконані, що зародження 

вітчизняної правової системи пов’язане з історією пізнього римського права. В 

результаті виник відповідний симбіоз, унаслідок якого рецепійовані норми 

безболісно інтегрувалися в систему звичаєвого права. Найпомітніше вплив 

пізньоримського законодавства простежується у сфері церковного права, 

відправною точкою генезису якого став візантійський церковно-правовий 

базис. Щоправда, сучасна дослідниця історії українського права 

М. Мірошниченко цілком слушно наводить аргументи, які достатньо стримано 

оцінюють візантійську проекцію на українську правову систему. В одній із 

своїх робіт вона застерігає від надмірної прихильності до вироблених 

стереотипів. «На землях України-Руси напередодні втрати нею політичного 

суверенітету діяла самобутня правова система, в якій не було місця рецепції 

римського права в повному значенні цього слова, - пише дослідниця, - більше 

того, ця правова система стала «материнською» основою розвитку литовсько-

руського права» [356, с. 506]. На сторінках своєї монографічної роботи вона 

наводить переконливі аргументи, які стали основою для відповідних висновків. 

На її думку, руське суспільство і право виросли на основі внутрішнього 

розвитку східнослов’янських племен, родових і общинних організацій без 

помітних впливів на них античного суспільного устрою, а формування основ 

феодалізму на Русі відбувалося на основі власного культурно-історичного 

розвитку, тобто право українського народу розвивалося самобутньо. Окрім 

того, між Руською державою і Римом лежав значний територіальний пояс, на 
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якому знаходилися інші державні утворення, здебільшого слов’янського 

походження, а контакти, що мала Україна-Русь із Візантією до прийняття 

християнства, в основному відбувалися через форму військового протистояння, 

ініційовані переважно київськими князями. Саме за таких умов, з одного боку, 

відбувався процес самостійного становлення і розвитку двох правових систем, а 

з іншого – формувалося «право війни переможця», а не його рецепція [356, 

с. 490 – 492]. Водночас дослідник стверджує, що про рецепцію можна говорити 

лише після запровадження християнства на Русі, поширення у зв’язку з цим 

норм церковного права та встановлення церковно-судової юрисдикції [356, с. 

496].  

Не піддаючи жодним сумнівам справедливість висловленого, зазначимо, 

що сфера церковних відносин у цьому сенсі має певну специфіку. Вона полягає 

в тому, що саме пізньоримська, а точніше – візантійська релігійна спадщина 

стала відправною точкою для поширення церковного права на українські 

терени. Пріоритет тут належить підставам настання юридичної 

відповідальності, а саме – церковному правопорушенню, що потрапило в 

Україну доби Руської держави через систему канонічних правил, вироблених 

єпископатом в епоху Вселенських соборів, та затверджених вищою державною 

владою – у нашому випадку імператором. Остання, відповідно до положень 

шостої новели імператора Юстиніана, була епістимонархом церкви, її едиктом і 

дефенсором, тобто опікуном, покровителем і захисником (Novell. Just. 6) [447, 

с. 307 – 321; 648]. Таке співіснування церковної і державної влади у наукових 

колах отримало назву – «симфонія влади» [566, с. 298]. 
 
Проте на українському 

правовому полі бачимо низку відмінних рис та особливих характеристик. 

Християнство як релігія було започатковане в І ст. н. е. на Сході Римської 

імперії у провінції Іудея. Правовий статус сповідників християнства залишався 

впродовж перших ста років нової ери невизначеним. Жодних нормативно-

правових актів, котрі б регламентували публічну релігійну діяльність 

прихильників однієї із найбільших в майбутньому світових релігій, вченим 

виявити не вдалося. «Державна влада не звертала особливої уваги на християн 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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та не відрізняла їх від іудеїв», – зазначав дослідник історії вселенської церкви 

А. Дворкін [130, с. 66].  

Християнське віровчення вимагало не лише проведення зборів для 

спільної молитви, що отримали назву «церква» («еκκλησία», з грецької 

«еклесія»), а й пропагувало свою ідеологію «праведного життя». 

Першоосновою стали Святе Письмо, Правила Святих Апостолів, на які 

спиралися послідовники нової для Римської імперії релігії. У згаданих 

джерелах містилися правила поведінки, серед яких виділялися вчинки 

необхідні, дозволені та гріховні. Під останніми богослови усіх поколінь 

розуміли «зло, що порушує Закон Божий» [167; 436]. 

З огляду на обрану дослідницьку тематику безумовний інтерес для нас 

становлять гріховні діяння, протиправність яких визначена вищеназваними 

джерелами церковного права. Вони, на жаль, не систематизовані за окремими 

критеріями, розміщені в тексті документів хаотично, що й спонукало 

дослідників, керуючись відповідно епосі рівнем законодавчої техніки, 

здійснити власну класифікацію їх. Взявши за основу предмет правового 

регулювання, а також юрисдикційні повноваження церкви в окремих сферах 

суспільних відносин, вважаємо за необхідне умовно поділити протиправні 

діяння у цій частині на три групи: гріхи, спрямовані проти віри та церкви 

(маловір’я, відступництво від Бога, недотримання церковної дисципліни тощо); 

гріхи, вчинені проти ближніх (вбивство, осуд, заздрість, гнів та інші); гріхи, 

спрямовані проти самого себе та власної цнотливості (гордість, зневіра, 

перелюбство, розпуста тощо). 

Як уже зазначалося, учені та дослідники історії зародження християнства 

не виявили окремих норм чи їхньої сукупності для обґрунтування висновку про 

існування у законодавстві пізнього Риму нормативних підстав настання 

юридичної відповідальності за злочини проти християнської віри  та церкви. 

Насправді перші три століття послідовники нової релігії сприймалися як секта 

лиходіїв, що систематично порушують законодавство держави [130, с. 69]. 

Криза Римської імперії пов’язувалася безпосередньо з виникненням нової 
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релігії, а, відтак, державна влада ставила усілякі перепони для її поширення. 

Християнська церква переживала період найжорстокіших переслідувань [90, 

с. 60–76]. 

Незважаючи на перешкоди і виснажливу боротьбу, чисельність 

прихильників апостольської церкви постійно зростала. Її ідеї проникали в усі 

сфери суспільного життя. За твердженням дореволюційного вченого 

П. Лашкарьова, державна влада Риму зрозуміла марність протистояння із 

прибічниками нової релігії [249, с. 44]. Ці та інші причини змусили римських 

правителів піти на важкий, але політично необхідний крок. 30 квітня 311 р. 

римським імператором Галерієм у м. Нікомедія було оприлюднено едикт, що 

санкціонував безперешкодне сповідування християнства [609]. 

Із тексту документа стають зрозумілими причини та мета його появи. «Для 

забезпечення процвітання і добробуту держави, щоб привести всі речі в 

гармонію і забезпечити громадський порядок, – йдеться в едикті, – християни, 

які відступили від батьківської віри, можуть, дотримуючись своїх законів, 

збиратися у різних громадських місцях» [609]. Натомість «християни повинні 

просити в молитвах свого Бога забезпечити збереження римської державності» 

[609]. Як бачимо, занепад Римської імперії та невдоволення широких верств 

населення стали основними чинниками, що легітимізували християнство у 

Римі. 

Крім того, імператор Галерій гарантував християнам низку прав. Серед 

них: по-перше, безперешкодно збиратися у визначених громадських місцях; по-

друге, здійснювати публічні молитви; по-третє, вільно користуватися власним 

майном та проживати у своїх будинках. Лише однієї умови повинні 

дотримуватися християни, а саме – не порушувати правопорядку [609].  

Незважаючи на те, що з едикту Галерія розпочинається юридичне 

визнання християнства у Римській імперії, його поширення наразилося на 

серйозні труднощі. Постала необхідність деталізації правового регулювання 

відносин держави і християнської релігії, з одного боку, а з другого – держави 

та інших конфесій, існуючих в імперії. Цю місію виконав Міланський едикт 
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313 р. імператора Костянтина. Він проголосив релігійну терпимість до всіх 

віросповідань імперії. Оригінал тексту документа не зберігся, однак він 

фрагментарно подається у праці римського історика Євсевія Кесарійського 

«Historiae ecclesiasticae» [402, с. 4–11]. 

Приписи Міланського едикту заклали підвалини свободи совісті та 

віросповідання, надали всім віруючим, прихильникам окремих релігій, рівні 

права. «Кожен може вільно обирати собі віру та дотримуватися її», – такий 

основний лейтмотив документа [402, с. 4–8].
 
Подібні гарантії релігійної 

толерантності рідко траплялися в нормативному матеріалі доби, що 

досліджується.  

Історична місія Міланського едикту полягає в тому, що він став важливим 

кроком на шляху перетворення християнства на основну релігію Римської 

держави. З цього моменту розпочинається новий етап розвитку церковного 

права, в межах якого законодавство почало розвиватися швидшими темпами, 

адже світська влада стала активним суб’єктом правотворення. Імператорські 

приписи регулювали широкий спектр державно-церковних відносин, на основі 

християнських догм запроваджували та змінювали окремі норми приватного та 

публічного права. 

Правотворча діяльність імператора у сфері церковних відносин в умовах 

пізньоримської імперії переросла в правову дихотомію, яка полягала у тому, що 

держава ухвалювала власні правові норми та санкціонувала правила, що 

видавалися церквою. У такий спосіб імператори надавали церковним правилам 

силу законів. Красномовним свідченням висловленого є положення новели 

імператора Юстиніана про однакову юридичну силу церковних канонів та 

законів держави. «Що заборонено канонами – заборонено законами», – 

прописує римський законодавець (CJ I 3. 44; Novell. Just. 6. 1. 8; 131. 1) [287]. 

Вага імператорської влади у церковному житті відчутно зростала. Тепер під 

імператорський патронат потрапляли всі Вселенські Собори, на яких 

вирішувалися найважливіші питання церковного життя. Рішення вищого 

церковного законодавчого органу обов’язково скріплювалося підписом глави 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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держави. Монархи брали участь у церковних дискусіях та активно 

популяризували християнське вчення [104, с. 53]. 

Значну роль у становленні нормативних підстав настання юридичної 

відповідальності в церковному праві відіграв імператор Феодосій (401 – 

450 рр.) . Його іменем названо кодекс (Codex Theodosianis) 438 р. Він 

складається з 16 книг, у яких містяться конституції винятково християнських 

імператорів [564, с. 95; 617]. Церковному праву присвячена остання книга під 

назвою «Про універсальну або католицьку церкву» [617]. Саме в ній 

законодавець вперше визначив категорії церковних правопорушень, що 

знайдуть свою видову деталізацію в майбутніх джерелах права Візантійської 

імперії, а саме: в Кодексі Юстиніана 534 р., Новелах Юстиніана, Еклозі 741 р., 

Прохіроні 878 р., Епанагозі 889 р., Василіках 890 р. тощо. Діяння, що 

визнавалися кодексом Феодосія злочинами проти церкви, рецепіювалися, 

синхронізувалися та уточнювалися у подальших нормативно-правових актах.  

В літературі каноністів склалася традиція, за якою церковні 

правопорушення поділяються за суб’єктом здійснення на протиправні діяння, 

вчинені мирянами, та проступки, скоєні церковним кліром. Узагальнивши зміст 

Святого Письма, Правил Святих апостолів, Святих Отців церкви, рішення 

Вселенських та Помісних соборів, І. Бердников поділив церковні злочини на 

три групи. До першої він зарахував загальні церковні злочини християн (проти 

віри, проти моралі та церковно-дисциплінарні злочини), до другої – злочинні 

дії, вчинені ченцями проти правил чернечого життя та монастирського уставу, 

до третьої – злочини церковних кліриків (дияконів, пресвітерів, єпископів) 

щодо неналежного виконання посадових обов’язків [52, c. 440].  

Інший дослідник – Н. Мілаш запропонував власну стратифікацію 

церковних злочинів, звузивши їх до двох груп – загальної та спеціальної. До 

першої групи він зарахував відступництво, єресь, розкол та синонімію (продаж 

церковних посад, вимагання матеріальної вигоди за надання церковних послуг, 

підкуп виборців церковних ієрархів). Суб’єктами вчинення подібних злочинів 

могли бути лише християни [348, c. 509 – 510]. До спеціальних злочинів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/401
https://uk.wikipedia.org/wiki/450
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дослідник відніс неправомірні діяння, вчинені духовенством під час виконання 

ними церковно-службових функцій. На відміну від І. Бердникова, Н. Мілаш не 

виділяв в окрему групу злочини ченців, а об’єднав їх із спеціальними 

церковними злочинами.  

Прагнення останнього розділив сучасний дослідник В. Ципін. Він, своєю 

чергою, виокремив у самостійні групи злочини мирян та злочини духовенства, 

вважаючи за недоцільне розглядати церковні правопорушення чернецтва як 

окрему групу [554, c. 639 – 655]. 

Нам імпонує дещо інша стратифікація церковних правопорушень, яка 

міститься в роботі «Суд и наказания за преступления против веры и 

нравственности по русскому праву» дореволюційного каноніста А. Попова. 

Переконливість його висновків забезпечувалася багатим нормативним 

матеріалом, почерпнутим із джерел візантійського матеріального права. Усі 

церковні правопорушення ним були поділені на дві групи. До першої, яку 

назвав злочинами проти віри, дослідник відніс сповідання заборонених релігій, 

апостазію або відступництво від християнства, єресь, богохульство, зневагу до 

богослужіння, блюзнірство, чародійство, святотатство, порушення присяги. До 

другої групи, що охоплювала злочини проти моралі, він зарахував 

перелюбство, розпусту та кровозмішення [430, c. 19 – 38].
 
 

Виходячи із змісту основних візантійських джерел церковного права 

державного походження, постає необхідність проведення наукового аналізу 

нормативних підстав настання юридичної відповідальності в церковному праві, 

а саме – окремих видів церковних правопорушень загалом і кожного злочину 

зокрема. Логіка викладу матеріалу нашого дослідження вимагає розпочати 

аналіз із групи злочинів, що в кримінально- та історико-правовій літературі 

отримали назву «злочини проти віри» [320, c. 135 – 140].  

Відповідно до приписів кодексу Феодосія, злочинами проти віри можна 

вважати діяння, спрямовані на порушення правил православного вчення, 

церковного порядку, затвердженого Першим Нікейським Вселенським 

Собором (CTh. ХVI. 1. 2) [617]. Одним із головних видів даної категорії 
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злочинів визнавалася належність до заборонених релігій. До списку non grata 

першим потрапило язичництво. 

Язичництво – це великий, різноманітний комплекс первісних вірувань 

стародавніх народів, поглядів і обрядів, пов’язаних із міфологічною силою 

природних явищ, предметів побуту, тварин, рослин тощо [86, с. 612 – 613]. У 

перекладі з грецької мови «ἔθνος» (язичництво) означає народ, етнос, плем’я. 

Даним терміном іудеї Римської імперії називали інші народності. З появою 

християнства це слово стало вживатися до нехристиянських міфологічних 

релігій, що сформувалися в межах окремого народу або групи відповідних 

племен [276, с. 62 – 63]. Так, у Біблії, окрім інших, язичниками називали 

греків та римлян, що поклонялися міфологічним богам, будували пантеони 

[282, с. 62 – 63]. Засудження язичництва на сторінках Святого Письма після 

легалізації християнства переросло в політику жорсткого переслідування з 

боку державної влади. Так, імператор Феодосій І Великий (346 – 395 рр.) у 

385 р. видав едикт про заборону здійснення язичницьких обрядів [430, c. 19]. 

Режим обмеження політеїзму простежується і в положеннях 16-ої книги 

кодексу Феодосія ІІ. Під заборону потрапила не тільки сама релігія, а й 

обрядове язичницьке майно, яке підпадало під секуляризацію на користь 

держави (CTh. ХVI. 10. 9 – 10) [617]. 

Обраний державою курс на боротьбу з іновірцями підтримав імператор 

Юстиніан І (483 – 565 рр.). Глава держави зобов’язав усе населення у 

найкоротший термін прийняти християнство. «Ті, хто ще не отримали святе 

хрещення, – йдеться в кодексі Юстиніана, – де б вони не жили, чи то в столиці, 

чи то в провінції, повинні з’явитися разом із дружиною, дітьми, іншими 

членами родини до церкви та пройти навчання істинної християнської віри, а, 

опанувавши науку, – охреститися» (C.J.I. 1.11.10.) [616]. Обов’язкова умова 

належності до християнства створила обставини, за якими усі інші існуючі 

релігії в державі стали забороненими. На той час такими, окрім язичництва, 

були іудейство, маніхейство та самарянство. В пам’ятки візантійського права, а 

саме в Прохірон та Епанагогу, увійшли лише положення щодо заборони 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F
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язичництва як релігії та її обрядів (ідолопоклонства, жертвоприношення). 

Ставлення державної влади до іудейства та самарянства не було таке ж 

категоричне. Із обмеженим правовим статусом (позбавленням спадкових, 

майнових прав, неможливістю тримати в рабстві християн) їхні прихильники 

могли належати до обраної конфесії (Рroch 39, 30; Epan. 40, 32) [430, c. 19 – 21]. 

Наступним видом злочинів проти віри була апостазія, імперативні заходи 

щодо якої також містилися у кодексі Феодосія. Апостазія визначалася як 

відступництво від християнських догматів та сповідування заборонених релігій 

після прийняття таїнства святого хрещення (CTh. ХVI. 7. 3) [617]. У церковно-

правовій ієрархії злочинів апостазія належала до діянь з високим рівнем 

суспільної небезпечності. Вважалося, що віровідступники своїми вчинками 

оскверняли християнську громаду, до якої самі належали. Злочинними 

вважалися також такі діяння як підбурювання, заохочення, агітація до 

відмови від християнського віровчення (CTh. ХVI. 8. 1) [617]. Переміщені 

положення кодексу Феодосія згодом будуть рецепійовані в законодавство 

імператора Юстиніана, яке значно категоричніше поставиться до 

віровідступництва. Санкціями карного характеру глава Візантійської імперії 

захищатиме членів християнських громад від посягань на їхні релігійні почуття 

з боку представників інших конфесій у формі відмови від християнства і 

переходу до іудаїзму, язичництва чи маніхейства. «Дії християн, які знову 

впали в елінську оману, є карним злочином», – встановлено приписами 

імператора (C.J.I. 1.11.10.) [616]. 

Подальше законодавство, що регулювало державно-церковні 

правовідносини, успадкувало базовий нормативний матеріал і в таких джерелах 

як Еклога та Прохірон відтворило його майже у незмінному вигляді [430, c. 22]. 

До злочинів проти віри візантійське законодавство відносить єресь. Єресь 

– це сукупність теологічних доктрин, ідей, що суперечать принципам 

церковного устрою та канонам, затвердженим Вселенськими соборами. 

Поширення єретичних ідей може спричинити відокремлення частини 

християнської громади та викликати релігійний або церковний розкол. Вперше 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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єресь було визначено одним з видів злочину, а саме – «publicum crimen» 

імператором Феодосієм і визнавалося «інакодумством щодо християнської 

віри, яке спричинює розрив релігійного єднання єретиків із церквою» (CTh. 

ХVI. 5, 12. 4). [617]. Імператор Юстиніан продублював визначення єресі та 

розмістив його у власних джерелах права, однак на тому не зупинився. Він 

назвав і оприлюднив усі заборонені течії єретиків, що з’являлися і зникали 

впродовж кількох століть існування християнства (C.J.I. 1.5.5.) [616].  

Протиправною у законодавстві Юстиніана визнавалася не лише єресь, а й 

злочини, похідні від неї: поширення єресі, написання, ознайомлення, 

зберігання, розповсюдження літератури, що порушує основи християнської 

віри, спілкування із єретиками, здійснення єретичним духовенством 

богослужіння і хіротонії, прийняття від них церковних таїнств, проведення 

зборів, на яких здійснювалося довільне тлумачення християнського віровчення. 

У подальшому приписи перших християнських імператорів не прижилися. В 

пізньовізантійському праві про єресь, як про окремий вид злочину, вже не 

йдеться. Вона стала частиною апостазії, тобто збіглася із ознаками іншого виду 

злочину – відступництва від християнства.  

Дослідники історії церковного права здебільшого не вбачають 

відмінностей в ознаках протиправності діяння єресі і розколу. Проте Н. Мілаш 

дотримувався іншого погляду, наполягаючи на доцільності їхнього 

розмежування. Він вважав, що єресь – це умисне, постійне спростовування 

догм, встановлених церквою, або свідоме дотримання і захист будь-якого 

сфальшованого догмату, визнаного таким і засудженого церквою. Розкол, у 

свою чергу, може мати два самостійних елементи об’єктивної сторони злочину. 

З одного боку, йдеться про релігійний розкол, який полягає у свідомому 

невизнанні окремих канонів та відокремленні від офіційної християнської 

церкви, з іншого – може мати місце церковний розкол, що відбувається при 

відмові духовних осіб підкорюватися існуючій церковній ієрархії [348, c. 509 – 

510]. 
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Зневага до богослужіння, – як вид злочину, також визначався нормами 

римсько-візантійського закону. У кодексі імператора Феодосія містяться ознаки 

цього виду правопорушення. Відповідно до розділу ХVI (ст. 2, п. 31), проти 

особи може бути порушено провадження у разі її силового проникнення до 

храму, знеславлення єпископа, священика чи диякона (CTh. ХVI. 2. 31) [617]. 

Імператор Юстиніан І дещо розширив межі ознак цього виду злочину. Окрім 

діянь, передбачених кодексом Феодосія, державою переслідувалися дії, 

спрямовані на проникнення в храм та знеславлення його кліриків, входження в 

храм з метою несанкціонованого втручання в процес богослужіння чи його 

зупинки, наруга над священнодійством під час літургії, перешкоджання хресній 

ході, в якій беруть участь єпископи, священики або диякони: «Злочинними є 

дії, коли, під час виконання священних обрядів в церкві, будь-хто, увійшовши 

до храму, буде хулити єпископа, клірика, або спробує перервати службу, або 

перешкоджатиме здійснювати церковні обряди,… або заважатиме хресній ході, 

в якій бере участь духовенство» (Nov. 123.31) [648]. Суб’єктом злочину могли 

бути будь-які особи, незалежно від соціального, майнового чи суспільного 

статусу. «За такий злочин покарання понесуть як цивільні особи, – йдеться в 

одній із новел Юстиніана, – так і військовослужбовці або державні магістри» 

(Nov. 123.31) [648]. Розділ даної новели увійшов до змісту Василік (Bas III. 1. 

47) [430, c. 27]. 

Застосування диференційованого підходу візантійською карно-правовою 

традицією сприяло застосуванню криміналізації такого правопорушення як 

блюзнірство, що латинською мовою означає «sepulcri violation», тобто наруга 

над могилою чи іншим місцем поховання. Кваліфікуючи ознаки злочину, 

імператор Феодосій визначив їх як дії, спрямовані на пошкодження 

надмогильних пам’ятників, а саме: руйнування гробниць, викрадення 

надмогильних каменів, мармурових колон (CTh. ІХ. 16. 1) [617]. Проникаючи у 

різноманітні сфери суспільного буття, церква розширювала пласти свого 

впливу на населення Візантії. Імператор Юстиніан, відтак, криміналізував такі 

види правопорушень: використання гробниць для житла, крадіжку майна із 
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кладовища, знищення написів на надгробних плитах та колонах, захоронення 

тіла на місці іншого поховання, захоронення тіла в чужій гробниці без дозволу 

на те власника, проведення до кладовища стоку дощової води (Dig 47.12.3.2-6; 

C.J.I. 9.19.2–4) [616]. У інших статтях свого кодексу до названих злочинів 

Юстиніан додав: розкопування могил, блюзнірство над померлим, глум над 

могилою чи тілом померлого, здійснення несанкціонованої ексгумації трупа, 

викрадення тіла померлого, перешкоджання в здійсненні обряду 

християнського поховання (Dig 11.7.8.5; C.J.I. 9.19.4) [616]. У подальшому 

законодавець не був послідовний. Так, Еклога і Прохірон декреміналізували 

деякі із них, залишивши лише пограбування померлих (Рroch 39, 57; Ecl. 17, 14) 

[430, c. 19 – 21]. Натомість Василіки рецепіювали 12-ий титул 47-ої книги 

Юстиніанових Пандектів, відновивши блюзнірство як вид злочину, що полягає 

в пошкодженні трупів, руйнуванні гробниць, пограбуванні могил, надгробних 

каменів, мармурових колон (Bas LX. 23. 11-14) [430, c. 27]. 

Чародійство не було новим видом правопорушення, яке потрапило на 

сторінки нормативно-правових актів через запровадження християнства, а було 

відоме ще в часи існування Римської республіки. Чародійством визнавалося 

знання і вміння користуватися силами природи з будь-якою метою. 

Незважаючи на існування в дохристиянському Римі державного культу 

язичницької релігії, законодавець забороняв здійснювати чародійство в формі 

пророцтва та передбачення майбутнього, магічних обрядів, спрямованих на 

зміну тих чи інших суспільно-політичних процесів, ворожіння на здоров’я 

принцепса тощо [430, c. 29 – 30].  

Слід зазначити, що з часу перетворення християнства на державну релігію 

Риму чародійство в усіх його формах (гадання, чаклунство, магія) категорично 

заборонялося (CTh. ІХ. 16. 3-4, ІХ. 16. 6). [617]. Законодавство Візантійської 

доби жодних винятків у цих положеннях не робило (C.J.I. 9.18.7; Рroch. 39, 2; 

Ecl. 17, 23) [616]. 

Sacrilegium – у перекладі з латинської означає «святотатство» і становить 

самостійний вид злочинів проти віри [430, c. 31]. Проаналізувавши зміст 
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останньої – 16-ої книги Кодексу Феодосія «Про універсальну або католицьку 

церкву», можна констатувати, що її автор не виокремив святотатство в окрему 

групу злочинів, а використав термін «sacrilegium» для позначення усіх 

церковних злочинів (CTh. ХVI. 10. 11; ХVI. 2. 25; ХI. 36. 4). [617]. Такий 

універсальний підхід ми пояснюємо тим, що кожен вид злочину проти віри за 

своєю сутністю дискредитує, принижує християнське віровчення.  

Натомість, в законодавстві імператора Юстиніана святотатство 

виокремлено у самостійний вид злочину, який передбачав діяння, спрямовані 

на викрадення із храму церковного майна. Зауважимо, що викрадення із храму 

речей, які належали приватним особам, вважалося кримінально караним 

діянням, вчиненим проти особистого майна підданих візантійського 

імператора. Означені дії не були спрямовані проти церкви, а, отже, ознаки 

святотатства в них були відсутні, тому такі протиправні діяння не належали до 

категорії злочинів проти віри (Dig 48.13.1-3; C.J.I. 9.39) [616].  

Візантійське законодавство VIII – ІХ ст. (Еклога та Прохірон) деталізувало 

кваліфікаційні ознаки даного виду протиправного діяння. Законодавець 

розмежував викрадення церковного майна із вівтарної частини храму, де 

знаходяться престол, жертовник, антимінс та інші священні предмети, що 

використовуються під час звершення божественної літургії, євхаристії, інших 

церковних таїнств і треб, та викрадення майна із загальної частини храму, 

притвору або інших церковних приміщень (ризниці, дзвіниці тощо). Крадіжка 

церковного майна із вівтарної частини храму кваліфікувалася як обтяжуюча 

обставина злочину (Рroch 39, 58; Ecl. 17, 15) [430, c. 32]. 

У праві Римської та Візантійської імперій діяла норма про здійснення 

присяги під час судового розгляду справи. Із запровадженням християнства 

вона набула релігійної форми, адже здійснювалася «перед лицем Бога». Відтак 

християнські імператори визнали порушення чи проголошення неправдивої 

присяги злочином проти віри. Свою кваліфікацію злочин вперше отримав у 

кодексі імператора Юстиніана (C.J.I. 12.17) [616], а в положеннях 123-ої 

Новели Юстиніана розширив коло суб’єктів злочину, до числа яких потрапили і 
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представники духовенства (Nov. 123.20) [648]. Наведені норми збереглися і в 

пізніших збірниках візантійського права (Рroch 39, 46; Ecl. 17, 2) [430, c. 33]. 

У приписах 77-ої Новели Юстиніана знаходимо ще один вид злочину 

проти віри, який отримав назву – богохульство. Сучасний історик вітчизняного 

права П. Захарченко під богохульством вбачає «хулу на Бога, Божу Матір і 

святих» [177, с. 168]. В аналізованій нами новелі поняття «богохульство» не 

розкривається, однак міститься застереження про заборону таких 

висловлювань. У документі це відображено таким чином: «Хто вимовляє 

богохульні слова і клянеться таїнствами Божими... нехай утримається від таких 

дій, адже за такий злочин настає голод, землетруси, мор» (Nov. 77) [648]. У 

пам’ятках візантійського права пізнішої доби про богохульство як вид злочину 

більше згадок не виявлено. 

Серед церковних правопорушень, зафіксованих візантійськими джерелами 

церковного права державного походження, окрему групу становлять діяння, що 

в кримінально- та історико-правовій літературі отримали назву «злочини проти 

моралі». До них належать такі діяння, які порушують найважливіші засади 

суспільного життя, принципи загальнолюдської поведінки, принижують особу 

у суспільстві, а, отже, піддаються громадському осуду [323, c. 220 – 224]. 

Одним із найпоширеніших видів правопорушень у Візантійській імперії 

вважалося перелюбство. У документальних джерелах воно відклалося 

задовго до надання християнству статусу державної релігії. Вперше 

перелюбство як злочин було визнано едиктом принципса Августа у 18  р. до 

н. е. Норми закону забороняли вчиняти перелюб та спокушати до нього. 

Законодавець не розрізняв інтимні зв’язки до укладення шлюбу чи після, 

обидва потрапляли до категорії злочинів. Статеві зносини із рабинею, 

натомість, перелюбом не вважалися. Об’єктивна сторона злочину полягає в 

добровільних статевих зносинах або спокусі до них осіб, які усвідомлюють 

сутність порушення взятих на себе шлюбних обітниць. Суб’єктивна сторона 

злочину полягає в діяннях, які мають прямий умисел. Суб’єктами перелюбу 

могли виступати усі верстви населення, окрім рабів [430, c. 34 – 35]. 
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Після утвердження християнства як державної релігії імператор 

Костянтин у ІV ст. надав даному проступку релігійного змісту. Відповідно до 

закону, який увійшов складовою частиною до кодексу Феодосія, перелюб 

вважався тяжким гріхом та прирівнювався до вбивства. Окрім того, 

законодавець почав розмежовувати незаконні інтимні зв’язки осіб, що 

перебувають у шлюбі, та дошлюбні статеві відносини чи інші розпусні дії. 

Перші саме і становлять ознаки перелюбства, другі – виокремилися у 

самостійну групу правопорушень під назвою «непотребство», про яку мова 

йде далі. За кодексом Феодосія, суб’єктом перелюбу могла бути будь-яка 

особа незалежно від статусу в державі, в тому числі раби. Спеціальною 

кваліфікуючою ознакою злочину виступає наявність, принаймні у одного із 

партнерів, укладеного законного шлюбу (CTh. ІХ. 40. 1; ІХ. 38. 1) [617]. 

Перелюб як вид злочину зі своїми кваліфікуючими ознаками без змін 

увійшов до кодексу Юстиніана (C.J.I. 9.11.1) [616]. Представники 

Ісаврійської династії і автори Еклоги, продублювавши приписи щодо 

перелюбу, внесли два уточнення, які мали на меті деталізувати відмінності 

між шлюбною зрадою із одруженим чоловіком та перелюбом із неодруженим 

чоловіком. Перший випадок мав вищу суспільну небезпеку і вважався 

обтяжуючою обставиною. Друга поправка стосувалася перелюбу із рабами. 

Законодавець розмежував інтимні зв’язки із власною рабинею та чужою. 

Остання обставина вважалася обтяжуючою (Ecl. 17.21; 17.22) [580, с. 68–73]. 

У такому вигляді перелюб увійшов у більш пізні збірники законодавства 

Візантійської імперії (Рroch 39, 42; Epan. 40, 46 – 49) [430, c. 37]. 

Окремим видом злочину проти моралі є stuprum (непотребство), що в 

перекладі з грецької означає «розпуста». Римські юристи в Дигестах Юстиніана 

розмежовували розпусту із жінкою та розпусту із чоловіком.  

Злочин жіночого непотребства для свого складу вимагає наявності 

наступних умов. По-перше, жінка, з якою вчиняється злочин, має бути вільною 

і незаміжньою. Інтимний зв’язок із рабинею не кваліфікувався як розпуста. 

Статеві зв’язки із заміжньою жінкою чи конкубінею (наложницею) іншого 
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чоловіка, навпаки, вважалися перелюбством. Об’єктивною стороною 

непотребства є умисні розпусні дії, що мають місце до шлюбу або за його 

відсутності. Суб’єктом злочину не могли бути заміжні жінки чи одружені 

чоловіки, наложниці або рабині. Обтяжуючою обставиною вважалися діяння, 

вчинені із застосуванням насильства, тобто зґвалтування [430, c. 38]. 

Еклога та Прохірон, запозичивши Юстиніанове розуміння жіночого 

непотребства, визначили його види: добровільне непотребство, коли цнотлива 

дівчина сама дала згоду на інтимні зв’язки без відома на те її батьків; 

зґвалтування – вчинення статевого акту без згоди партнера; розпусту 

малолітніх, які не досягли 13-річного віку; насильницьке чи добровільне 

розтління чужої нареченої; інтимний зв’язок із жінкою, що дала обітницю 

берегти цноту (черницею, аскеткою, діаконисою), статеві відносини 

незаміжньої пані із своїм рабом. Обставини, що характеризують другий, третій 

та четвертий види злочинів, були обтяжуючими (Рroch 39, 65 – 67; Ecl. 17, 29 – 

32) [580, с. 239]. Проте професійна розпуста або проституція продовжувала 

існувати в державі, хоча гостро засуджувалася церквою та піддавалася 

громадському осуду.  

Аналізуючи розпусту як злочин проти моралі, варто згадати про другий її 

вид, що полягав у статевих зв’язках між чоловіками. За свідченням А. Попова, 

чоловіче непотребство або гомосексуалізм існували у Римі достатньо давно, 

однак законодавство щодо його заборони з’явилося на зламі епох в період 

занепаду Римської республіки [648, c. 40]. Усі християнські імператори у своїх 

законодавчих приписах послідовно та одностайно забороняли гомосексуальні 

зв’язки, а такі дії визначали як кримінально-караний злочин. «Всі ті, хто 

знаходяться під впливом страху Божого, – йдеться в 141-ій Новелі Юстиніана, – 

повинні утримуватися від таких гріховних і злочинних дій, які передбачають 

розпусту між чоловіками, адже це злочин, який має блюзнірський характер і 

противний Богу» (Nov. 141) [648]. Кваліфікація означеного злочину міститься в 

переважній більшості кодифікованих збірок Візантійської імперії (кодексах 

Феодосія та Юстиніана, Еклозі, Прохіроні, Епанагозі) (CTh. ІХ.73.; CTh. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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ІХ.7.6; C.J.I. 9.9.31; Рroch 39, 73; Ecl. 17, 38; Epan. 40, 66) [617; 616; 580 ]. 

Пізніші джерела візантійського права заборонили й інші форми неприродних 

інтимних зв’язків, зокрема зоофілію (Ecl. 17, 39; Рroch 39, 74; Epan. 40, 67) 

[302, с. 240; 580]. 

Останнім злочином, на якому ми концентруємо увагу, є кровозмішення. 

Узгоджену позицію з роботами римських юристів продемонстрував А. Попов. 

Услід за ними він виокремив два види кровозмішення. Перший полягав у 

статевих зносинах родичів по висхідній і низхідній лініях спорідненості та 

перших ступенів бокової спорідненості (між братами і сестрами, дядьком і 

племінницею); другий – характеризувався тими самими умовами, проте 

виникав через кровну спорідненість, яка могла утворитися внаслідок 

незаконного шлюбу [430, c. 41].  

Вперше на законодавчому рівні кровозмішення було заборонене едиктом 

«Lex Julia» у 18 р. до н.е. Закон поділяв кровозмішення на три види: 

кровозмішувальні шлюби, які заборонялися законодавцем, а діти, народжені в 

таких шлюбах, визнавалися бенкартами (незаконнонародженими); 

кровозмішуюче перелюбство – статеві зносини із заміжніми та одруженими 

родичами, кровозмішуюче непотребство, тобто розпуста із родичем. Однак 

після легалізації християнства такий поділ злочину не зберігся. Подальші 

імператорські конституції стосуватимуться лише першого виду, тобто 

кровозмішуючих шлюбів, а перелюбство та розпуста отримали самостійну 

кваліфікацію. 

Усі християнські імператори, починаючи від Костянтина, категорично 

забороняли споріднені сімейні союзи і визнавали їх недійсними, а дітей, 

народжених від такого зв’язку, – незаконнонародженими (CTh. ІІІ.12.1; C.J.I. 

5.5.6; Nov. 12.1.; Ecl. 17, 33; Ecl. 17, 37; Рroch 39, 69; Рroch 39, 72; Epan. 40, 61 

– 62) [580; 616; 617; 648]. Як результат, висхідна, низхідна та бокова кровна 

спорідненість стали головними перешкодами, що унеможливлювали укладення 

шлюбу. Про це йдеться у 12-ій Новелі Юстиніана: «На майбутнє ми 

оголошуємо, що якщо хто-небудь захоче укласти незаконний шлюб, який 
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суперечить природі (може спричинити кровозмішення), то він цього не може 

вчинити, адже це є незаконно …, тому що порушує закони природи…» (Nov. 

12.1) [648]. 

Наведені ознаки злочинів проти віри та моралі, що містяться в джерелах 

церковного права державного походження Римської та Візантійської імперій, 

були відтворені у приватних кодифікаційних збірках державно-церковного 

законодавства – «Номоканонах». Вони були запозичені системою права Руської 

держави та використовувалися нею під назвою «Кормчі книги» [48, с. 15–18; 

302, с. 96 – 97]. 

Отже, проаналізувавши джерела світського походження Візантійської 

імперії, що визначали нормативні підстави настання юридичної 

відповідальності, ми виокремили ознаки та види правопорушень проти 

християнської віри та церкви. Їх формування сягає періоду існування Римської 

імперії та часу зародження релігії. Виходячи із змісту основних візантійських 

джерел церковного права державного походження, ми виокремили основні 

види церковних правопорушень, що об’єднуються двома групами: злочини 

проти віри та злочини проти моралі.   
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2.2 Класифікація та характеристика церковних правопорушень у 

Руській державі (ІХ – перша пол. ХІV ст.) 

 

Запровадження християнської релігії на Русі в статусі державної вимагало 

фіксації нормативних підстав настання юридичної відповідальності за 

порушення норм церковного права. Такі обставини зумовили процес рецепції 

не лише Номоканонів, а й окремих положень Еклоги, Прохірона. Безумовно, 

норми візантійського права лягли на зрілий грунт руської правової системи, а 

тому перше було попередньо пропущене через фільтр українського правового 

світогляду [251, с. 46].  

Нагадаємо, що християнство на Русі, на переконання численних 

дослідників, почало утверджуватися за часів правління князя Аскольда [65, 

с. 43]. За свідченням вітчизняних, арабських та візантійських джерел, у 862 р. 

було засновано Київську митрополію, що об’єднувала декілька єпископій [465, 

с. 59–60]. Відомий український дослідник М. Брайчевський висунув гіпотезу, 

відповідно до якої перший церковний Устав міг належати перу князя Аскольда 

[65, с. 71–72]. Проте бажання очільника держави навернути до нової релігії все 

населення виявилося процесом складним та тривалим. «Дії Аскольда були для 

Києва передчасні, – писав дореволюційний історик В. Пархоменко, – 

прибічників старої релігії було ще дуже багато, а влада князя не була настільки 

сильною, щоб зробити такі рішучі кроки» [412, с. 78].  

Як відомо, офіційний акт проголошення християнства державною релігією 

на Русі відбувся в 988 р. [122, с. 501]. Ця подія є центральним епізодом редакції 

«Повісті минулих літ» під назвою «Сказание о Владимировом крещении» [426, 

с. 71–106]. Існування церковної організації потребувало правового регулювання 

діяльності церкви. Частково необхідні положення імплементувалися із 

візантійських джерел права, частково до вжитку були залучені ті, що 

сформувалися в умовах становлення правової традиції на прадавніх 

українських землях. Суголосся, що об’єднало прийшлу релігійно-правову 

культуру із місцевою, руською, своїм наслідком мало результат, який отримав 
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назву – «система права Руської держави». Безперечно, її істотною складовою 

були відносини, що складалися у релігійно-церковній сфері.  

Іншою сутнісною особливістю церковного законодавства Руської держави, 

на відміну від Візантії, була дещо інша модель нормотворчої діяльності. В 

умовах розпаду Русі ця функція покладалася на дві інстанції: великокнязівську 

владу та удільних князів. Як центральна влада, так і удільна здійснювали 

регулювання церковних відносин відповідними уставами. Так, першим 

документом, який визначив та законодавчо закріпив систему церковних 

правопорушень, став «Устав князя Володимира Святославовича про десятини, 

суди і людей церковних», написаний наприкінці Х – на початку ХІ ст. [62, с. 10 

– 12; 83, с. 228 – 232; 457, с. 139]. Він зафіксував види правопорушень, які 

потрапляли під юрисдикцію церковних судів.  

Логічним продовженням князівської правотворчості у сфері регулювання 

церковних відносин стало ще одне джерело церковного права державного 

походження – «Устав Ярослава Володимировича про церковні суди» ХІ ст. [62, 

с. 13 – 15; 83, с. 233 – 240; 457, с. 192]. Саме в ньому знаходимо чіткий перелік 

церковних правопорушень та санкції, що настають за їх вчинення. Окрім того, 

окремі злочини проти церкви та моралі фіксувалися в нормотворчих 

документах місцевого значення. Йдеться, зокрема, про «Уставну грамоту 

Новгородського князя Всеволода Мстиславовича про церковні суди, і про 

людей, і про мірила торгові» (1125 – 1136 рр.) [83, с. 242–247; 489, с. 406–411] 

та про «Уставну грамоту Смоленського князя Ростислава Мстиславовича і 

єпископа Мануїла» 1150 р. [83,  с. 257–265; 144, № 4, с. 5–8; 368, с. 15 – 30; 489, 

с. 414–419]. На ці правові джерела лягла не менш важлива історична місія. 

Завдяки названим документам національна система права поповнилася новим 

комплексом складів злочинів, яку нинішні історики права відносять до категорії 

церковних правопорушень, а в дореволюційній історіографії вони отримали 

назву «церковні злочини» [52, с. 440; 348, с. 509]. 

Проблема класифікації правопорушень у сфері регулювання церковних 

відносин не є новою для історико-правової науки. До неї неодноразово 
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зверталися як дореволюційні дослідники, науковці радянської доби, так і 

сучасна вітчизняна історіографія. На жаль, досі історики права не виробили 

спільного підходу до проблеми стратифікації церковних правопорушень доби 

Руської держави.  

У ХІХ ст. окремі російські каноністи тією чи іншою мірою наближалися до 

розв’язання згаданої наукової проблеми. Зокрема, М. Суворов, 

проаналізувавши церковні устави, виокремив з них чотири групи злочинів. До 

першої, – названої ним злочинами проти віри і церкви, – він зарахував єресь, 

відступництво від християнської віри, чародійство в усіх його проявах, 

святотатство, блюзнірство над могилами та посягання на церковне майно. 

Друга група злочинів охоплювала протиправні діяння, вчинені в межах 

шлюбно-сімейного союзу, а саме: самовільне розлучення, перелюбство, 

неповага дітей до своїх батьків, кровозмішення, двоєженство. До третьої групи 

дослідник відніс злочини проти моралі, зокрема: викрадення нареченої, 

зоофілію, непристойний захист жінкою чоловіка, розпусту, вбивство матір’ю 

немовляти [508, с. 142 – 143]. Формуючи останню групу, до якої належали такі 

види злочинів, як крадіжка жінкою майна чоловіка і навпаки, особисті образи, 

тілесні ушкодження, здійснені одним із подружжя, вбивство на заручинах чи 

весіллі, вчений назвав їх достатньо оригінально – «злочинами у зв’язку із 

шлюбом» [508, с. 142 – 143]. Інші види протиправних діянь, що містяться в 

джерелах руського церковного права, дослідником не були помічені і, як 

наслідок, не знайшли свого місця у класифікації. 

Ознайомившись з переліком церковних злочинів, наведених в Уставах 

Володимира, Ярослава та в Номоканонах, інший каноніст – А. Павлов навів 

дещо іншу стратифікацію, поділивши їх на п’ять самостійних груп. До першої 

групи він традиційно зарахував злочини проти віри і церкви, які, на 

переконання дослідника, проявляються у наступних діяннях: у здійсненні 

християнами язичницьких обрядів, чародійстві, святотатстві, посяганні на 

святині та храми, богохульстві, відступництві від віри, єресі та розколі. Друга 

група злочинів, що вперше озвучена під назвою «злочини проти суспільного 
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порядку та моралі», характеризується такими протиправними діяннями як 

розпуста, зґвалтування жінки, зоофілія [398, с. 347]. Третя група охоплювала 

правопорушення у сфері шлюбно-сімейного права, а саме: багатоженство, 

шлюби між родичами, кровозмішення, самовільне розлучення, зловживання 

батьківською владою, неповага дітей до своїх батьків. До четвертої групи 

належали злочини проти життя окремих категорій осіб, зокрема: вбивство чи 

посягання на життя одного з подружжя, аборт, вбивство особи, що перебувала 

під захистом церкви, вбивство осіб, які належали до числа «церковних людей», 

або ж якщо злочинцем була сама особа духовного сану. До останньої групи 

вчений відніс злочини проти честі. «Сюди зараховувалися усі види злочинів, 

які на той час вважалися ганебними та такими, що принижують честь і 

гідність», – зазначає дослідник [398, с. 347]. До неї, крім того, вчений зарахував 

і порушення церковнослужителями своїх професійних обов’язків [398, с. 346 – 

348]. Названий вид правопорушення вперше виокремлено в літературі 

дореволюційних каноністів, проте жодних об’єктивних підстав для цього він не 

мав, оскільки князівські устави не мають у своєму тексті зазначеного вище виду 

злочину. 

Класифікація А. Павлова, на нашу думку, була більш вдалою та мала 

кращу градацію відповідно до об’єкта злочинного посягання, а тому була 

підтримана його сучасником М. Красноженом. Останній, не вдаючись до 

детального аналізу видів церковних правопорушень, поділив їх на злочини 

проти віри і церкви, проти сімейного союзу, проти моралі, проти честі, 

посягання на життя особи, що перебуває під опікою церкви [233, с. 107]. Хибою 

запропонованої класифікації є той факт, що вчений оминув окремі склади 

злочину, зафіксовані в джерелах церковного права державного походження 

Руської держави. 

На підставі аналізу Просторової редакції церковних Уставів Володимира 

та Ярослава, які упорядкував Е. Голубінський, каноніст І. Бердников 

запропонував власну класифікацію церковних правопорушень. Він скористався  

існуючою в Російській імперії правовою парадигмою, типологізувавши 
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правопорушення за галузевою ознакою. Позаяк російське право на початку ХХ 

ст. ділилося на дві основні галузі, автор застосував тотожний підхід і до 

церковних правопорушень, поділивши їх на цивільні порушення та злочини 

[52, с. 514]. Останні вчений розмежував на чотири самостійні групи. Злочини 

проти віри, як завжди, посіли першу сходинку. Вони включали 

ідолопоклонство, перехід до іудаїзму чи ісламу, усі форми єресі, розкол, 

богохульство, чародійство, приготування зілля, святотатство, блюзнірство, 

різноманітне посягання на церковні святині. До другої категорії вчений 

зарахував злочини проти моралі, честі та гідності. Третю – становлять злочини 

проти сімейного союзу, а саме: викрадення наречених для вступу до шлюбу, 

самовільне розлучення, перелюбство, аборт, вбивство дитини, жорстоке 

поводження батьків зі своїми дітьми, зневага дітей до своїх батьків. Останню 

категорію злочинів становлять діяння, що посягають на життя особи, де 

об’єктивною стороною виступають сімейно-шлюбні відносини, тобто вбивство, 

вчинене на заручинах чи весіллі, або вбивство, скоєне одним із подружжя.  

Самостійну групу діянь, які також підпадають під юрисдикцію церковного 

суду, становлять церковні правопорушення цивільного характеру. До них 

віднесені шлюбно-сімейні справи щодо дійсності шлюбів та їх розлучення, 

справи про дійсність заручин, про законність народження дітей, про 

усиновлення, про спадкування та дійсність заповіту, спори майнового 

характеру, об’єктом якого є посаг [52, с. 513]. 

Наведені стратифікації дореволюційних каноністів імперської доби далекі 

від свого ідеалу. Ймовірно, каноністи, відчуваючи брак знань з кримінального 

права, уникали аналізу окремих видів злочину і, як наслідок, вони не потрапили 

в поле зору дослідників. 

Невитребуваність теми обраного нами дослідження в радянський період є 

зрозумілою. Сфера церковних відносин була табуйована з точки зору партійної 

ідеології. Нині дослідники цього наукового напряму не актуалізують церковно-

правову проблематику, як видається, з причин, що пов’язані, начебто, з 

вичерпаністю інформативного ресурсу і відсутністю додатково виявлених 



144 

 
 

правових та історичних джерел, які могли би сприяти новому прочитанню 

відомого дослідницького матеріалу. 

З огляду на досягнення сучасної теорії кримінального права, враховуючи 

нинішню судову практику з кримінальних справ, що перегукуються зі складами 

церковних злочинів Руської держави, пропонуємо власну класифікацію 

церковних правопорушень доби, що досліджується. Джерельною базою для нас 

слугуватимуть Церковний Устав князя Володимира Оленінської редакції та 

Церковний Устав князя Ярослава Короткої редакції, які, на переконання 

радянського історика Я. Щапова, є близькими до оригіналу та були поширені на 

Київщині і в Західній Україні [568, с. 115]. 

Ознайомлення з ознаками церковних злочинів, вивчення їхньої природи 

свідчить про достатньо професійне і юридично вмотивоване виокремлення 

каноністами та істориками права такої категорії церковних правопорушень як 

злочини проти віри та церкви. До другої групи злочинів вчені у своїй більшості 

відносять злочини проти сім’ї та моралі, що не може не поділятися сучасними 

дослідниками історії права загалом та нами зокрема. Виокремлення третьої 

групи злочинів не має аналогів ні в церковно-правовій, ні в юридичній 

літературі. З огляду на спорідненість об’єкта злочину доцільно, на нашу думку, 

виділити таку категорію як злочини проти особистої свободи та честі. І, 

нарешті, в церковних уставах містяться такі види протиправних діянь, які не 

потрапляють до жодної із структурованих нами груп злочинів. Тому 

пропонуємо зарахувати такі протиправні діяння до групи інших злочинних 

діянь, які віднесені князівським законодавством до церковної юрисдикції [305, 

с. 41 – 43]. Запропонована нами класифікація правопорушень у сфері 

регулювання церковних відносин має на меті продемонструвати ставлення до 

предмета кримінально-правової юрисдикції не лише істориків, богословів, а, 

передусім, правознавців. 

Структура викладу матеріалу нашого дослідження вимагає проведення 

наукового аналізу названих окремих самостійних груп церковних 

правопорушень загалом і кожного злочину зокрема. Відтак розпочнемо з 
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першої групи злочинів, що в кримінально- та історико-правовій літературі 

отримали назву «злочини проти віри та церкви».  

На відміну від Візантійської імперії, злочинам проти віри на Русі 

законодавець присвятив значно менше уваги. На основі вивчення, аналізу 

літописних джерел та пам’яток права ми виокремили та зарахували до групи 

злочинів проти віри та церкви такі види протиправних вчинків як сповідування 

язичницької віри, єресь, блюзнірство, зневагу до богослужіння, святотатство, 

чародійство, вживання забороненої для християн їжі.  

Нагадаємо, що законодавство Візантії містило два основні склади злочинів 

проти віри. Маємо на увазі належність до заборонених релігій та відступництво 

від християнства після його прийняття або апостазію. В джерелах права Руської 

держави нема згадки про них, натомість є попередження про можливі санкції у 

разі сповідування політеїзму чи виконання язичницьких обрядів. Так, в Уставі 

Володимира зазначається: «Під церковний суд підпадають … або хто воді чи в 

гаях молиться» [302, с. 242]. Гаями або гаївками на Русі називали урочища біля 

річок. Такі місця були для язичників священними, адже там знаходилися статуї 

відповідних кумирів, яким поклонялися русини. В гаях дівчата виконували 

обрядові пісні, звеличуючи прихід весни, народження нового врожайного року 

[86, с. 102]. Позаяк виконання обрядових язичницьких ритуалів 

переслідувалося великокнязівським законодавством, то закономірно, що будь-

які молитви в гаях не допускалися.  

Подібну норму знаходимо в Уставній грамоті князя Всеволода, яка 

побачила світ у м. Новгороді. «А церковному суду належать справи…. або хто 

молиться під овеном, або в гаю, або біля води», – констатує правова пам’ятка 

[83, с. 244]. Як бачимо, в період розширення кордонів Руської держави та 

поширення впливу Києва на інші уділи місцевий Новгородський князь 

рецепіював основні положення Уставу Великого князя Київського Володимира, 

що свідчить про пріоритетність приписів центральної влади та поширення її 

впливу на удільні території. «Устав Ярослава Володимировича про церковні 

суди», переслідуючи тих осіб, що не прийняли християнство, забороняв будь-
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які зв’язки з ними: «А з нехрещеними як з іноземцем, так і зі співвітчизником 

не слід ні їсти, ні пити доти, поки вони не приймуть хрещення» [302, с. 249]. 

Застерігала церква також від контактів з особами, відлученими від 

християнства: «Якщо хто з відлученим їстиме і питиме, нехай буде він сам 

відлучений від церкви» [302, с. 249]. Запровадження імперативних норм в 

церковне право мало на меті цілком прагматичну дію – консолідувати 

розрізнене руське суспільство, об’єднати його на основі християнського 

віровчення. 

Разом з тим варто визнати та констатувати про достатньо поміркований 

характер тогочасного державно-церковного законодавства щодо представників 

інших релігій. Пам’ятки права не містять дискримінаційних норм стосовно 

іудейської чи мусульманської спільноти. Щоправда приписи Уставу князя 

Ярослава сповідникам інших релігій забороняли одружуватися із жінками – 

русинками, а за статеві зв’язки із ними на чоловіка покладався штраф у розмірі 

50 гривень на користь митрополита. «Якщо іудей або мусульманин вступить у 

статевий зв’язок з православною жінкою, – йдеться у ст. 19 Закону, – то з 

іновірця стягнути на користь митрополита 50 гривень, а жінку віддати до 

монастиря» [302, с. 246]. Водночас стаття свідчить про ліберальний характер 

руського законодавства. Мусульманській чи іудейській громаді дозволялося не 

лише проживати в Руській державі, а й сповідувати свою монотеїстичну 

релігію. Імперативних норм, які б зобов’язували зректися від однієї конфесії і 

заохочували перехід до іншої, що мала статус державної релігії, в цей період 

часу не було зафіксовано. Асиміляція чи поширення інших релігій при цьому 

законодавством не допускалося. 

Протиправність єретичних діянь вперше визнавалася Уставом князя 

Володимира. Услід за тим відповідну норму знаходимо і в Уставній грамоті 

князя Всеволода. На відміну від візантійського законодавця, який деталізував 

види, форми та прояви єресі, що полягають у поширенні, написанні, 

ознайомленні, зберіганні, розповсюдженні літератури, яка порушує основи 

християнської віри, спілкуванні із єретиками, здійснення єретичним 
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духовенством богослужіння і хіротонії, прийняття від них церковних таїнств 

тощо, руські князівські устави не вдавалися до опису кваліфікуючих ознак 

цього злочину. Найімовірніша причина полягає у відсутності єретичних течій у 

досліджуваний період. Позаяк на Русі відбувався процес консолідації 

прибічників християнства з метою недопущення реваншу монотеїзму в країні, 

внутрішньоконфесійна боротьба у християнстві була ще не на часі. Була й інша 

причина відсутності єретичних течій на Русі. Вона полягає в тому, що 

колискою християнства була не Русь, а Східна Римська імперія, на плечі якої і 

лягла розробка відповідних догматів віровчення. Саме тут розгорнулася арена 

боротьби істинності євангельського слова та канонічних приписів 

із єретичними вченнями, яка завершилася підготовкою кодексу канонічного 

права – Номоканону патріарха Фотія ІХ ст. У ньому у завершальній формі 

сформована доктрина християнства, його теологічний та інституційний зміст. 

Руська держава запозичила візантійську державну релігію, наповнену основами 

догматичного вчення, та поставила нормативні відповідні запобіжники, 

законодавчо заборонивши єретичні течії. На практиці появу перших єресей 

історики датують не раніше кінця ХІV ст. в Пскові та Новгороді вже після 

децентралізації та розпаду Руської держави [152, с. 246]. 

Зневажливе ставлення до храму чи богослужіння засуджувалося нормами 

канонічного права, з одного боку, та світським законодавством, – з іншого. 

Кваліфікуючі ознаки цього церковного злочину на Русі і у Візантії мають певні 

відмінності. Якщо пам’ятки права Візантійської імперії включають до його 

складу цілу низку протиправних діянь (проникнення в храм, знеславлення його 

кліриків, проникнення в храм з метою несанкціонованого втручання в процес 

богослужіння чи для його зупинки, наруга над священнодійством під час 

літургії, перешкоджання хресній ході, в якій беруть участь єпископи, 

священики або диякони [616]), то Устав Володимира та Уставна грамота 

Всеволода визначили протиправність діянь лише в одному випадку – при 

перебуванні тварин чи птахів у храмі [302, с. 242]. Суб’єктом злочину є особа, 

яка безпосередньо здійснювала протиправний вчинок. 
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Отже, процес християнізації Русі, набравши незворотних темпів, 

захоплював все ширші території і різноманітніші верстви населення. Досвід 

релігійних відносин на Русі не давав жодних підстав для розширеного 

тлумачення ознак зневажливого ставлення до богослужіння як виду церковного 

злочину. 

Не слід забувати, що заборона перебування тварин і птахів у церкві під час 

богослужіння не є витвором руського князівського законодавства. 

Неприпустимість таких дій спочатку пояснювалася благими намірами турботи 

про життя живих істот. «Ніхто в середину святого храму нехай не вводить 

ніякої тварини, хіба що хтось подорожуючи, через крайню потребу, і, 

позбавлений житла та готелю, зупиниться у такому храмі, – йдеться у 88-му 

Правилі Трульського собору, – тому що тварина, не будучи введена в огорожу, 

може загинути, а сам мандрівник, втративши тварину, буде наражатися на 

небезпеку для життя» [434, с. 737]. Згодом такі діяння стали вважатися наругою 

над релігійними почуттями християн і були узаконені як один із видів 

церковного правопорушення. 

Услід за правовими пам’ятками Візантії руське законодавство засуджувало 

блюзнірство або наругу над могилами, померлим. Церковний Устав князя 

Володимира констатував, що «до церковного суду притягуються… за грабунок 

померлих, за посягання чи нищення церковного хреста» [83, с. 244; 302, с. 242]. 

До четвертого виду злочинів зараховуємо святотатство. Відповідно до 

приписів імператора Юстиніана до них відносяться діяння, спрямовані на 

викрадення із храму церковного майна. В Руській державі кваліфікуючих ознак 

цього виду правопорушення дослідниками не виявлено ні в Уставі Володимира, 

ні в уставних грамотах удільних князів. Натомість святотатство визнавалось 

злочином в Уставі Ярослава [154, с. 5], який охороняє грошовими санкціями 

церковне майно від злочинних посягань. «Якщо хто підпалить тік або двір, або 

щось в церковних володіннях, – визначено в ст. 14 Уставу, – то винний 

заплатить митрополиту 40 гривень» [302, с. 246].  
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Особливу увагу в законодавстві Русі присвячено чародійству. Про нього 

міститься інформація в багатьох джерелах церковного права державного 

походження. Так, Устав Володимира прямо забороняє «чародійство – таємне 

виготовлення зілля та волхвування» [302, с. 242; 382, с. 216]. За 

М. Володимирським-Будановим, чародійство – це знання особливих сил 

природи, переважно «зілля», поєднане з використанням цих сил на шкоду 

іншим, а волхвування – це уявні знання про невидимий світ і спілкування з ним 

[81, с. 60]. Ст. 38 Уставу Ярослава засуджує «заняття чаклунством у формі 

заклинань, виготовлення амулетів або виготовлення різного зілля, отрут» [302, 

с. 248]. Уставні грамоти удільних князів також одностайно визначають 

чародійство як злочин проти віри та передають розгляд таких справ до 

юрисдикції церковного суду. «А це суду церковному…. заклинання і 

чародійство, волхвування, відьомство, виготовлення зілля і чародійних напоїв», 

– вказувалося в «Уставній грамоті Новгородського князя Всеволода 

Мстиславовича про церковні суди, і про людей, і про мірила торгові» (1125 – 

1136 рр.) [83, с. 242–247; 489, с. 406–411]. Про окремі склади означеного виду 

злочину йшлося і в «Уставній грамоті Смоленського князя Ростислава 

Мстиславовича і єпископа Мануїла» 1150 р. [83, с. 257–265; 144, № 4, с. 5–8; 

489, с. 414–419]. Місцева влада засуджувала та забороняла приготування 

різного зілля. Відповідні справи також передавалися на розгляд місцевого 

єпископського суду [368, с. 15 – 30]. 

Безумовно, переслідування чародійства в усіх його формах та проявах 

пов’язана, насамперед, із язичницькою культурою слов’ян. До прийняття 

християнства волхви посідали високе місце в суспільній ієрархії. Як язичницькі 

жреці вони виконували магічні обряди, тим самим з’ясовували волю богів чи 

здійснювали чаклунство для досягнення певної мети  [89]. Володіючи 

«божественними язичницькими знаннями», волхви виконували функції 

вчителів, мудреців та лікарів, тому з їхнім ім’ям пов’язують виготовлення 

різноманітного зілля для лікування чи підтримки життєдіяльності людського 

організму [419]. Заборона політеїзму автоматично тягнула за собою і 
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переслідування їхньої діяльності, в тому числі чаклунства, відьомства, 

приготування зілля тощо. 

Останній вид злочину проти віри та церкви, на який дослідники не 

звертали увагу, – це вживання забороненої для християн їжі, зокрема конини та 

ведмежатини. «Якщо хтось по своїй волі вживатиме в їжу будь-які заборонені 

для християнина види м’яса: або конину, або ведмежатину, або щось інше, той 

нестиме відповідальність перед митрополитом, який визначить для винного 

міру покарання», – констатується в одному із джерел князівської 

правотворчості [302, с. 248]. Означені приписи стали витвором місцевого 

характеру, адже в нормах канонічного права нічого не згадується про м’ясо 

таких тварин. Окремі застереження містяться у 63-му правилі Святих Апостолів 

та 67-му правилі Шостого Вселенського собору, які забороняють християнам 

споживати кров та м’ясо тварини, вбитої звіром. Єпископ Никодим Мілаш у 

тлумаченні церковних канонів дане явище пояснив «моральним аспектом та 

священним походженням крові, яка вміщує в собі душу тварини» [434, с. 194 – 

195].  

Руський законодавець нічого не згадує про вживання крові, натомість 

наголошує на забороні використовувати для харчування ведмежатини та 

конини. Охорона останніх тварин не є випадковістю для Русі. Позаяк кінь був 

основною рушійною силою під час військових походів, відігравав ключову 

роль у торгово-економічних зв’язкам між містами і був основним засобом для 

пересування, тому його життя охоронялося державою не лише в межах 

церковного законодавства, а й у приписах світського права. Так, положення 

Руської Правди криміналізували крадіжку коня, а його рецидивний прояв 

зрівняли із вбивством у розбої, підпалом будинку, визначивши найсуворішу 

міру тогочасного покарання – потік і пограбування, тобто вигнання злочинця і 

його сім’ї з общини із конфіскацією майна. Ведмідь також шанувався на Русі, 

адже він легко піддавався дресируванню і ніс на собі естетично-культурну 

місію, розважаючи населення. Так, русини любили спостерігати за так званими 

«ведмежими потіхами», де тварини виконували цирково-ігрові вправи [589]. 



151 

 
 

Відтак і кінь, і ведмідь були важливими тваринами для життєдіяльності 

держави, тому їхнє життя охоронялося як світським законодавством, так і 

нормами церковного права. 

Розглянувши систему злочинів проти віри та церкви, зауважимо, що власні 

джерела церковного права Руської держави оминули своєю увагою два діяння, 

які відклалися у законодавстві Візантійської імперії. Йдеться про порушення чи 

проголошення неправдивої присяги та богохульство. Їхню відсутність серед 

складів злочину можна пояснити нетиповістю відповідних вчинків для руського 

суспільства. Водночас князівське законодавство залишало шлюзи для 

можливості притягнення до відповідальності і за інші церковні 

правопорушення, спрямовані проти норм канонічного права та зафіксовані в 

Номоканонах [307, с. 12 – 16]. 

Окрему групу злочинів становлять вчинки, що руйнують засади сімейного 

життя, порушують найважливіші моральні принципи загальнолюдської 

поведінки. Відповідальність за них передбачена лише у формі громадського 

осуду. Вони відносяться до категорії злочинів проти сім’ї та моралі [315, с. 90 – 

93]. Якщо законодавство Візантійської імперії із цієї групи акцентовано 

зосереджується на трьох видах злочинів, а саме – перелюбстві, розпусті та 

кровозмішенні, то в Руській державі пам’ятки церковного права містять значно 

ширше коло злочинів, зокрема: перелюбство, розпусту, кровозмішення, 

двоєженство, побиття дітьми своїх батьків або бійки між подружжям, вбивство 

дівчиною своєї новонародженої дитини, самовільне розлучення, відмову 

нареченого від весілля після укладення передвесільного договору, крадіжки 

дружиною майна чоловіка. Зауважимо, що перелюбство одностайно 

засуджувалося всіма джерелами церковного права досліджуваної доби. 

Церковні Устави і Володимира, і Ярослава, і уставні грамоти удільних князів 

були категоричними противниками шлюбної зради. «Якщо дружина, маючи 

чоловіка, самовільно вступить у другий шлюб або почне зраджувати своєму 

чоловікові, то цю дружину належить віддати в монастир, а на її другого 

чоловіка – коханця митрополит накладе штраф», – закріплено в Уставі 
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Ярослава. Щоправда, юридичну відповідальність для чоловіків та дружин було 

диференційовано [302, с. 245]. 

Не меншу увагу законодавець приділив і злочину під назвою «розпуста». 

Криміналізація його як виду правопорушення відбувалася не відразу. 

Приписами Уставу Володимира переслідувалися лише випадки, «коли два 

чоловіки тримають одну жінку». Згодом вона без змін була рецепійована до 

Уставної грамоти новгородського князя Всеволода. Натомість Уставна грамота, 

що діяла на Смоленщині, містила лише посилання на судову юрисдикцію по 

справі: «Єпископу належать справи щодо розпусти» [83, с. 262]. Вичерпний 

перелік даної категорії злочинів знаходимо в церковному Уставі Ярослава, 

нормами якого заборонено статеві зносини з невісткою, ятрівкою, падчіркою, 

мачухою, хрещеницею, черницею, тваринами [302, с. 246 – 247].  

Кровозмішення також потрапило під правову регламентацію норм 

церковного права. Як вид злочину воно переслідувалося як 

загальнодержавними церковними уставами, так і уставною грамотою 

Новгорода. Забороняючи зносини між близькими родичами, допустиму ступінь 

спорідненості уставами проте не визначено. Натомість Устав Ярослава вперше 

заборонив зносини між духовно спорідненими особами. «Якщо кум, хрещений 

батько із кумою, хрещеною матір’ю вчинить незаконний перелюб, – записано в 

джерелі, – то винні заплатять митрополиту 12 гривень кун та на них буде 

накладено церковне покаяння» [302, с. 245].. 

Особлива увага в церковних уставах приділялася злочинам проти сім’ї, 

тобто правопорушенням, скоєним дітьми проти своїх батьків. Патріархальний 

устрій сім’ї та повага до батьківства охоронялися церквою та державою. Устав 

Володимира застерігав: «До церковного суду належать… справи щодо побиття 

сином батька або матір дочкою, або свекруху невісткою, або сказані зневажливі 

слова проти батька та матері» [302, с. 242]. Крім того, церквою охоронялося 

життя та здоров’я дітей. У диспозиції ст. 6 Уставу Ярослава передбачено 

відповідальність за достатньо «екзотичні» кваліфікуючі ознаки даного виду 

злочину. До них, зокрема, належать: народження позашлюбної дитини, аборт, 
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умисне вбивство матір’ю новонародженої дитини. У джерелі про це йдеться 

таким чином: «Якщо дружина без свого чоловіка або при чоловікові народить 

позашлюбну дитину і загубить її будь-яким чином: свиням згодує, заподіє 

штучний викидень або втопить, то, викривши винну, її слід відправити у 

монастир» [302, с. 245]. Пріоритетність батьківської влади носила безумовний 

характер, в тому числі між подружжям. Застосування сили до чоловіка 

дружиною  чи завдання йому тілесних ушкоджень передбачали штрафні санкції 

на користь церкви у розмірі 3 гривень [302, с. 248]. 

Охороняючи інститут сім’ї, Устав князя Ярослава забороняв розлучення 

без дозволу церкви – самовільне розлучення. Відсутність ідентичних приписів у 

більш ранніх джерелах церковного права державного походження можна 

пояснити значною тривалістю процесу християнізації шлюбу в Руській державі. 

Злочин містив дві обтяжуючі обставини. Перша полягала у наявності чи 

відсутності обряду вінчання: «Якщо чоловік самовільно розлучиться з 

дружиною без церковного благословення, то якщо дружина була повінчана з 

ним, він повинен буде заплатити митрополиту 12 гривень, а якщо вона не була 

повінчана з ним, він повинен буде заплатити митрополиту 6 гривень» [302, 

с. 246]. Друга обставина залежала від соціального статусу покинутої дружини. 

Розлучення боярина зі своєю дружиною із числа «великих бояр» каралося 

значно суворіше, ніж випадки, коли дружина походила із нижчих суспільних 

верств. Так, ст. 4 Уставу передбачала: «Якщо боярин самовільно розлучиться зі 

своєю дружиною, яка родом із великих бояр, без її вини, то за ганьбу він 

повинен заплатити їй 5 гривень золота, а митрополиту 5 гривень золота; якщо 

залишена дружина буде походити з середовища менших бояр, то колишній 

чоловік повинен заплатити їй гривню золота і митрополиту гривню золота; 

якщо залишена дружина буде з хороших людей, то колишній чоловік повинен 

заплатити їй 2 рублі та митрополиту 2 рублі; чи буде вона з числа простих 

людей – колишньому чоловікові слід заплатити їй 12 гривень кун, а 

митрополиту – 12 гривень кун» [302, с. 244]. 
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Забороняючи самовільне розлучення, норми церковного права не могли 

дозволити і двоєженство. Тим особам, що не розірвали шлюбні узи з першою 

дружиною, не дозволялося одружуватися із другою. З боку чоловіка такі діяння 

визначалися злочинними та каралися. При цьому пріоритетними залишалися 

інтереси першої дружини. «Якщо чоловік одружиться з двома жінками, то він 

зобов’язаний заплатити митрополиту 20 гривень, – вказано в документі 

Ярослава, – ту, яка стала дружиною пізніше, слід віддати в монастир, а з 

першою дружиною жити за законом» [302, с. 246]. 

В Уставі Ярослава Володимировича про церковні суди знаходимо ще одну 

норму, яка не була представлена в інших джерелах церковного права. Вона 

регламентувала процес укладення заручин та охороняла честь нареченої і 

матеріальні інтереси її батьків. Випадки відмови чоловіка від весілля після 

укладення передвесільного договору переслідувалися законом. «Якщо 

наречений після передвесільного договору, коли наречена вже виносила гостям 

різаний сир, відмовиться від весілля з цією дівчиною, то за ганьбу він повинен 

сплатити їй 3 гривні, – передбачали норми Уставу, – окрім того, він повинен 

відшкодувати родині нареченої витрати на частування, а ще зобов’язаний 

заплатити митрополиту 6 гривень, а князь призначить для нього додаткове 

покарання» [302, с. 247 – 248]. 

Вперше ми виділили групу церковних правопорушень під назвою 

«злочини проти особистої свободи та честі», які до цього не потрапили до 

жодної класифікації, здійснюваної вченими різноманітних шкіл. Злочином, 

який визнавався усіма джерелами церковного права загальнодержавного та 

місцевого значення, є викрадення дівчини з метою укладення шлюбу. Якщо 

Устав Володимира, уставна грамота Всеволода та уставна грамота Ростислава 

лише згадують про «викрадення нареченої», то Устав Ярослава передбачає 

можливі обтяжуючі обставини, залежно від об’єкта злочину. Так, викрадення 

боярської дівчини з метою укладення шлюбу тягло за собою виплату їй за 

ганьбу більшої компенсації, ніж викрадення дочки «менших бояр» чи дочки 
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«добрих людей». Як бачимо, середньовічний становий устрій також 

відобразився і на церковному законодавстві. 

Інші злочини аналізованої групи, до яких належать зґвалтування, 

небажання батьків видати дочку заміж за умови її прагнення, одруження дітей 

проти їхньої волі, фіксувалися лише в Уставі Ярослава. Не заперечуючи 

верховенства батьківської влади в сім’ї, князівське законодавство охороняло 

інтереси дітей щодо бажання вступу в шлюб. Природне право дівчини чи юнака 

на створення сім’ї залишалося першочерговим та основним. Будь-який примус 

виключався та переслідувався. Окрім того, статті, що передбачають склади 

аналізованих злочинів, містять також елементи становості.  

Особлива увага в Уставі Ярослава приділялася злочинам проти честі. 

Ганебними визнавалися такі діяння як словесна образа чужої дружини, 

вистригання волосся на голові або на бороді, бійки між жінками, завдання 

тілесних ушкоджень чужій дружині тощо. 

Проаналізовані групи церковних правопорушень об’єднуються спільною 

природою, що полягає в однотипному об’єкті та об’єктивній стороні складу 

злочину. Водночас у церковному Уставі Ярослава містяться види злочинів 

майнового характеру, не пов’язані із віросповіданням. Ми їх пропонуємо 

зарахувати до четвертої групи, яку назвати: «іншими злочинними діяннями, 

віднесеними князівським законодавством до церковної юрисдикції». 

Кваліфікація таких правопорушень передбачалася ст. ст. 32, 33 та 34 Уставу. 

Відповідно злочинними визначалися такі дії: крадіжка коноплі, льону або 

іншого збіжжя; крадіжка білого одягу або полотна та відрізи тканини; крадіжка 

весільного вбрання чи іншого майна, приготовленого для організації весілля 

[302, с. 247]. Якщо предмет посягання в останньому злочині і причини 

віднесення його до церковної юрисдикції є зрозумілими, то перші два злочини 

не мають жодного відношення до сфери церковно-судової юрисдикції.  

Аргументованих пояснень цього факту в досліджуваній літературі нам знайти 

не вдалося. 
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До самостійної групи злочинів необхідно зарахувати правопорушення 

церковних людей, тобто священиків, ченців, паламарів, проскурниць, єпископів 

та інших. Норми Уставу Ярослава стосувалися як морально-етичних принципів 

їхньої поведінки, так і професійних обов’язків. Розпуста заборонялася у будь-

яких її проявах. Надмірне вживання спиртних напоїв також не віталося 

церквою, адже лягало брудною плямою на її репутацію. 

Князівське законодавство регламентувало порядок організації служби 

священиків та охороняло приходську юрисдикцію місцевого духовенства. Так, 

священику заборонялося хрестити дітей у приході іншого священика, за 

винятком крайньої необхідності чи хвороби останнього [302, с. 249]. Князівське 

законодавство регулювало окремі питання чернечого життя. Самовільний вихід 

із монастиря та залишення чернечого послуху заборонялося, передбачаючи 

штраф на користь митрополита у розмірі 40 гривень [302. с. 249]. 

Розпад Руської держави не припинив чинність великокнязівського 

законодавства, у тому числі у сфері регулювання церковних відносин. 

Правонаступник Руської держави – Галицько-Волинське князівство 

продовжувало застосовувати нормативно-правові акти попередньої епохи – 

церковні устави та Кормчі книги. Щоправда за твердженням сучасного 

українського історика І. Скочиляса, на теренах Галицької єпархії діяли Кормчі 

книги Сербської редакції [479, с. 274]. В їх основу також були покладені 

візантійські Номоканони, відтак вони не мали суттєвих відмінностей від інших 

списків [659, с. 117 – 131]. 

Своєрідність правових відносин у західній частині колишнього Руського 

князівства сприяла появі нових джерел права, які збалансовували державно-

церковне життя краю. Так, правова думка Галицько-Волинської держави в 

особі її князя Лева Даниловича може похвалитися церковним Уставом від 

8 березня 1301 р. Документ зберігся у двох редакціях, відтворених у багатьох 

списках. Одна з них знаходиться у «Akta grodzkie i ziemskie z czasow 

rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardynskiego we Lwowie w 

skutek fundacyi» 1868 р. [597, с. 96].  
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Устав Галицько-Волинського князівства як уставний документ для 

заснування Галицької митрополії підтвердив не лише дію великокнязівського 

законодавства щодо церкви, а й «правила Святих Отців церкви та закони 

перших царів» [597, с. 97]. Цитата з документа вказує на рецепцію 

візантійського права та чинність Номоканонів у Галицько-Волинській державі. 

Устав укладений за правилами юридичної техніки, застосованої при підготовці 

«Уставу князя Володимира Святославовича про десятини, суди і людей 

церковних». Проте церковно-правовому регулюванню у ньому відведене 

незначне місце. Уповноваживши митрополита та єпископів здійснювати 

судочинство, він визначив категорії справ, правопорушення по яких належали 

до компетенції церкви. Серед них: шлюбно-сімейні справи, злочини проти 

церкви, духовності, моралі, інші протиправні вчинки. «Суди духовні судити 

церкві столітньо та окремо від світських законів, такі як: самовільне одруження 

і розлучення та всі духовні права судити архієпископам», – йдеться в Галицько-

Волинському церковному Уставі [243, с. 627; 302, с. 250 – 251; 597, с. 97]. 

Окресливши коло церковної юрисдикції, законодавець, на нашу думку, 

відмовився від переліку злочинів тому, що він містився в діючому в Галицько-

Волинській державі Уставі Ярослава, який використовувався єпископами при 

здійсненні церковного судочинства. 

Таким чином, право Руської держави у частині регламентації церковних 

правопорушень було частково рецепійоване із законодавства Середньовічної 

Візантії. Окремі зміни, уточнення та деталізація канонічних приписів на Русі та 

в Галицько-Волинській державі відбувалися за рахунок князівської 

правотворчості, що знайшла свій вияв в уставному законодавстві київських та 

галицько-волинських князів.  
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2.3 Нормативні підстави притягнення до юридичної відповідальності в 

церковному праві Великого князівства Литовського та Речі Посполитої 

(друга пол. ХІV – сер. ХVIІ ст.) 

 

Перша половина ХІV ст. принесла значні зміни в суспільно-політичне 

життя України. Вони пов’язані, насамперед, із падінням української 

державності та входженням її етнічних територій до складу Польського 

королівства, Великого князівства Литовського та Московського царства. 

Внаслідок загарбницьких воєн перша долучила до своїх володінь 

західноукраїнські землі, а саме: Галицьку, Белзьку та Холмську території [177, 

с. 76]. Друга – приєднала до свого складу Полоцькі, Вітебські, Турово-Пінські, 

Берестейські, Волинські, Київські, Переяславські та Подільські землі, тобто 

переважну частину колишньої Руської держави [43, с. 99]. Під владу 

Московського царства потрапили території Чернігівщини та Новгород-

Сіверщини, за які точитимуться постійні війни із литовськими князями [177, с. 

76]. 

У межах втрачених територій чи не єдиним інститутом, що продовжував 

залишатися консолідуючим національним фактором, була церква, з приводу 

чого дослідник її історії М. Чубатий зауважив: «Після втрати самостійної 

державної організації українців християнська церква замінила своєму народу 

колишню державну владу та стала єдиною установою, що репрезентує цілий 

народ» [557, с. 10].  

У середовищі самої церкви відбувалися також незворотні зміни, які 

зрештою мали геополітичні наслідки [84, с. 102; 569, с. 95 – 104;]. Так, ще в 

середині ХІІІ ст. внаслідок падіння Києва від монголо-татарської навали [543, 

с.116; 205; 206, с. 291; 207], політичної зацікавленості Візантії у зміцненні 

Володимиро-Суздальської Русі на противагу західно-орієнтованій Галичині 

[290, с. 36; 454, с. 91], відбулося переміщення резиденції київського 

митрополита на північ, у місто Володимир над Клязьмою [114, с. 29; 121, с. 36; 

361, с. 160; 428, с. 189 – 190; 528, с. 108; 563, с. 95 – 104]. Зміщення центру 
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Київської митрополії на Північ змусило галицько-волинських князів 

потурбуватися про заснування власної, що і відбулося на початку ХІV ст. До її 

складу увійшли Перемишльська, Володимирська, Холмська, Луцька, Туровська 

єпархії [104, с. 221; 188, с. 93; 195, с. 9; 568, с. 58]. Повна втрата української 

державності негативно позначилася і на церкві та співпала в часі із ліквідацією 

Галицької митрополії у 1347 р., здійсненою Константинопольським патріархом 

за підтримки візантійського імператора Івана Кантакузена [462, додат., с. 14 – 

34; 516, с. 122]. 

Початок панування на українських територіях Королівства Польського та 

Великого князівства Литовського не стало приводом для згортання  існуючого 

правопорядку, реорганізації існуючих правових інститутів, скасування 

законодавства, уніфікації адміністративно-територіального устрою [506, с. 72]. 

Усвідомлюючи важливість релігії в суспільно-політичному житті країни як 

ідеологічної основи культурного поступу та значення митрополії як 

консолідуючого ядра, великі князі литовські не лише прийняли християнство, а 

й усіляко сприяли створенню помісної церкви [92, с. 111; 192, с. 117]. Так, на 

підставі звернення литовського князя Ольгерда до Константинопольського 

патріарха Філофія у 1371 р. та з дозволу останнього відбулося заснування 

Литовської митрополії для русько-литовських земель [462,с. 135–140; 480, 

с. 13]. Щоправда, після укладення Кревської унії 1385 р. та зближення 

Великого князівства Литовського із Королівством Польським, король Ягайло 

взяв курс на окатоличення підданих, що відобразилося в ухваленому 

Городельському привілеї 1413 р. [192, с. 119; 210, с. 245; 36, с. 14–16]. Проте 

така політика державної влади не вплинула на становище православної церкви. 

Впродовж усього ХV ст. продовжували відкриватися нові храми, монастирі 

[210, с. 32], литовці наверталися до ортодоксальної віри [201, с. 22]. 

Міжконфесійна терпимість, що стала основою релігійного життя у 

Великому князівстві Литовському, певною мірою впливала і на формування 

правової системи молодої держави [133, с. 154 – 156]. Разом із релігією Велике 

князівство Литовське перейняло і правову традицію Русі, вмонтовуючи в неї 
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елементи польського, німецького права та, власне, національні звичаї [17, с. 136 

– 137; 270, с. 2 – 4]. Вплив західноєвропейського права на формування правової 

системи Великого князівства Литовського був беззаперечний та, на думку 

дослідників ХІХ ст. Ф. Леонтовича, В. Антоновича, залишив помітний слід у 

процесі розвитку інституту юридичної відповідальності за злочини проти 

церкви, сім’ї та моралі [619, с. 122; 620, с. 64]. 

Синтезований характер формування правової системи Великого князівства 

Литовського не міг не відобразитися і на церковних правовідносинах [302, 

с. 200 – 201]. Змістове наповнення праворегулятивних заходів у цьому сегменті 

суспільних відносин перебувало у прямій залежності від статусу православної 

церкви, що визначався як внутрішньополітичними обставинами, так і подіями, 

що відбувалися на міжнародній арені. Проте, за будь-яких обставин, релігійна 

сфера завжди охоронялася посиленими засобами [501, с. 20].  

Вища юридична сила законодавчих актів держави не виключала чинності 

церковних пам’яток права, які створювалися в умовах відродження 

православної митрополії та були невід’ємною складовою для функціонування 

церковної юстиції. Окрім того, традиція місцевого партикуляризму, яка була 

притаманна Великому князівству Литовському [284, с. 38 – 43], породжувала 

нормативні акти, дія яких поширювалася на окремі єпископії, монастирі, 

братства чи приходи.  

Загалом увесь масив джерел, що сконцентрував систему церковних 

правопорушень у Великому князівстві Литовському, за формуванням правового 

матеріалу можна умовно поділити на кілька груп. Першу – становлять, власне, 

литовсько-руські пам’ятки церковного права, другу – джерела церковного 

права державного походження, третю – кодекси світського законодавства, а до 

останньої – належать державно-церковні приватні збірки норм права [317, 

с. 26–29]. 

Аналізуючи першу групу, варто зазначити, що період ХІV – середини ХVIІ 

ст. характеризувався появою масиву вітчизняних джерел церковного права. 

Світ побачили перші українські релігійні збірки, які мали не лише церковно-



161 

 
 

історичне значення, а й юридичне, адже містили основні правила про належну 

поведінку християнина та вказували на гріховні вчинки, які недопустимі для 

вірних церкви. Йдеться про Святе Письмо, відтворене в Острозькій Біблії 

1581 р. та в першому україномовному Пересопницькому Євангелії 1561 р. [278, 

с. 24, 29].
 
 

До цієї групи джерел також належать рішення, ухвалені соборами ієрархів. 

У цей період вони скликалися досить часто, а їхні резолюції мали величезне 

значення як для утвердження автономії митрополії, так і для підтримки 

православного населення. Для нашого дослідження важливим є документи під 

назвою «Правила Віленського православного собору» [188, с. 120 – 121]. З’їзд 

ієрархів був скликаний митрополитом Йосифом Солтаном у м. Вільно та тривав 

з 25 грудня 1509 р. по 18 січня 1510 р. На ньому було ухвалено 15 правил, що 

стосувалися правопорушень у сфері посвяти духовенства, службової 

дисципліни, визначали склад церковного злочину під назвою «симонія» [278, с. 

112 - 113]. Постанови Собору також засуджували зловживання правом 

патронату, втручання в церковну юрисдикцію [278, с. 114]. Правила 

Віленського православного собору 1509 р. були затверджені Великим князем 

Литовським та королем польським Сигізмундом І, що надало їм законодавчого 

характеру [179, с. 88; 460, с. 358]. 

Зародження братського руху в кінці ХVI – на початку ХVIІ ст. послужило 

причиною появи нових джерел церковного права – Уставів церковних братств. 

Вони затверджувалися патріархами і встановлювали не лише правила 

поведінки членів товариства, а й закріплювали види правопорушень, які були 

недопустимі для вірних християнської церкви. Відтворення таких документів 

знаходимо в «Грамоті Якима, патріарха Антіохійського, на заснування 

церковного Братства Львівського із затвердженням його Уставу» 1586 р. [407, 

с. 10]. Остання видана не лише для легалізації першого православного 

львівського Успенського братства, а й для встановлення кола правопорушень, 

які переслідувалися нормами церковного права. Зокрема, грамотою 

заборонялися будь-які прояви чародійства, а також звернення за допомогою до 
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осіб, що володіли надприродними силами. Оскільки за таким зразком було 

відкрито значну кількість церковних об’єднань у різних куточках Великого 

князівства Литовського, то відповідні документи отримали Галицьке, 

Рогатинське, Стрийське, Ярославське, Холмське, Київське та інші братства 

[138, с. 370; 422, с. 174 – 175]. 

У 1640 році українське церковне право поповнилося ще одним джерелом 

під назвою «Требник Петра Могили». Збірка регламентувала порядок 

здійснення церковних обрядів, які в Україні мали свої особливості. Окрім того, 

книга містила правила укладення шлюбу, визначала підстави його недійсності, 

визначала склад правопорушень проти сім’ї та моралі [278, с. 55]. Зрештою, 

Требник Петра Могили став невід’ємною книгою у практиці проведення 

богослужінь та здійснення церковного судочинства [359]. Збірник вперше 

закріпив обов’язок церковнослужителів вести реєстрацію народження і 

хрещення дітей, затвердивши форму метричних книг [278, с. 55].  

Другу групу нормативних актів, що містили правопорушення проти 

церкви, сім’ї та моралі, становлять джерела церковного права державного 

походження. Впродовж першої половини ХІV – середини ХVIІ ст. такі 

документи видавалися правителями держав, до складу яких входили українські 

землі, – королями Польщі, великими князями литовськими та монархами Речі 

Посполитої. Вони мали як загальноземське, так і місцеве значення [536, с. 126; 

595, с. 125 – 127]. Джерел, що регулювали державно-церковні відносини, була 

значна кількість, проте види церковних правопорушень містяться лише в 

окремих документах. Хронологічно першою була «Грамота греко-руському 

духовенству про зрівняння його у свободі, вірі і правах духовних з 

духовенством римо-католицьким, і про передачу йому в управління духовних 

судів і колишніх церковних володінь» від 22 березня 1443 р., видана польським 

королем Владиславом ІІІ Ягайловичем [8, № 42, с. 56]. Вона вперше у 

Великому князівстві Литовському на законодавчому рівні окреслила окремі 

види правопорушень, що підлягали церковній юрисдикції.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
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Два наступних документи відповідного характеру належать перу короля 

Казимира IV Ягеллончика: це – «Жалувана грамота Литовському, Руському і 

Жемайтійському духовенству, дворянству, рицарям, шляхті, боярам і міщанам 

про зрівняння їх в правах з поляками» 1457 р. [8, № 61, с. 75] та «Грамота 

греко-руському духовенству Перемишльської єпархії про недоторканність 

церковного суду» 1469 р. [612, с. 51]. Норми першого джерела підтверджували 

права православної громади та визначали перелік злочинів проти сім’ї та 

моралі, що підпадали під церковний суд. Норми другого документа застерігали 

від втручань з боку світської влади в духовне судочинство, визнаючи виняткову 

юрисдикцію церковного суду у справах сім’ї та шлюбу [612, с. 51].  

Важливим для нашого дослідження став нормативно-правовий акт, 

виданий на зламі ХV – ХVІ ст. Йдеться про «Жалувану грамоту Литовського 

Великого князя Олександра нареченому Київському митрополиту Йосифу і 

православним єпископам Литовських і Руських областей про недоторканність 

Святительського суду і церковного майна на основі так званого «Свитку 

Ярослава» від 20 березня 1499 р. [8, № 166, с. 189; 45, с. 3 – 6]. Документ 

санкціонував приписи Церковного Уставу великого князя Ярослава, 

оприлюднивши текст підтверджуючого документа, причому останній мав 

суттєві відмінності від свого попередника – Церковного Уставу Руської 

держави. Грамота стала єдиним спеціальним джерелом, присвяченим проблемі 

регулювання інституту юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 

церковної юрисдикції.  

Після проведення Віленського православного собору 1509 р., про який ми 

згадували раніше, митрополит Київський Йосиф Солтан звернувся до короля 

Сигізмунда І для підтвердження недоторканності церковного суду і закріплення 

його юрисдикції. У відповідь на те 2 липня 1511 р. король видав спеціальну 

«Жалувану підтверджуючу грамоту Київському митрополиту Йосифу і 

православним єпископам Литовських і Руських областей про недоторканність 

святительських прав і суду, а також церковного майна і доходів» [9, № 65, 
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с. 81–83]. Документ, окрім іншого, застерігав від вчинення «кривди церкві» та 

наголошував на необхідності розмежування духовної і світської юрисдикції. 

Підписання Люблінської унії 1569 р. і, як наслідок, об’єднання 

Королівства Польського та Великого князівства Литовського в єдину 

федеративну державу – Річ Посполиту [119, с. 386 – 388] не змінили державної 

політики щодо православної церкви [536, с. 120]. До підписання Берестейської 

унії в 1596 р. королі Речі Посполитої продовжували видавати нормативні акти, 

що визначали сферу церковної юрисдикції загалом та встановлювали ознаки 

правопорушень. Так, 25 лютого 1585 р. король Стефан підписав «Окружну 

королівську грамоту про недоторканність святійшого духовного суду і 

церковного майна в Русько-Литовській православній ієрархії з боку 

католицького духовенства та світських чиновників» [10, № 149, с. 292–293]. 

Документ визначав види правопорушень та коло справ, підвідомчих церковній 

юстиції, де особлива увага приділялася злочинам проти сім’ї та проблемі 

проведення розлучення. 

У подібній тональності звучить текст ще одного джерела церковного 

права, виданого королем Сигізмундом ІІІ 2 січня 1592 р. під назвою: «Окружна 

королівська грамота про заборону, щоб Литовські світські чиновники, урядовці 

не втручалися в духовні розправи, не розлучали вінчаних шлюбом і не судили 

православного духовенства, через надану на це владу митрополиту» [11, № 31, 

с. 41]. Нормативний акт ухвалено на підставі скарги митрополита Київського, 

Галицького і всієї Русі Михайла Рогози. Предстоятель нарікав на місцевих 

чиновників, які втручалися у церковні справи митрополії та єпископій, 

надавали розлучення всім бажаючим, в тому числі вінчаним сім’ям, та 

піддавали під суд місцевих і сільських священиків. В результаті, король 

встановив перелік злочинів проти сім’ї, моралі та церкви, окреслив види 

правопорушень церковних людей, які належали до церковної юрисдикції. 

Третю самостійну групу джерел, які на законодавчому рівні закріплювали 

види правопорушень проти віри, церкви та моралі, становлять кодифікаційні 

збірки світського законодавства. До них належить перший кодекс Великого 
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князівства Литовського – Судебник Великого князя Казимира 1468 р. [216, с. 49 

- 53], Перший Литовський Статут, ухвалений на Вальному Сеймі 29 вересня 

1529 р. [501; 503, с. 190; 635], Другий (Волинський) Литовський Статут 1566 р. 

[499] та Третій (Новий) Литовський Статут 1588 р. [252; 498; 500].  

Як Судебник, так і Литовські Статути в трьох редакціях не мали жодної 

норми, яка б проголошувала зверхність тієї чи іншої християнської церкви. 

Вони написані з дотриманням принципу релігійної терпимості. Про це 

красномовно йдеться у  арт. 3 роз. 3 Третього Литовського Статуту 1588 р. під 

назвою: «Про збереження спокою всіх підданих наших жителів цього панства зі 

сторони різного розуміння і сповідання віри християнської» [498]. Норми 

закону зобов’язували всіх жителів Речі Посполитої забезпечувати спокій, 

справедливість та правопорядок, гарантуючи релігійну свободу. Заборонялося 

переслідування, приниження, позбавлення майна чи ув’язнення на релігійній 

основі. Король застерігав усіх сповідників різних конфесій не проливати крові, 

зберігати толерантність у міжцерковних стосунках, забороняв будь-яким 

особам, в тому числі урядовцям, чинити тиск на церковних людей обох гілок 

християнства [498; 624].  

Загалом усі кодифікаційні збірки Великого князівства Литовського та Речі 

Посполитої не розрізняли підданих за приналежністю до Західної чи Східної 

церкви, використовуючи для цього узагальнюючу категорію «християни». 

Незважаючи на те, що православ’я займало другорядне порівняно з 

католицизмом становище, проте законодавець забезпечив їм рівнозначний 

статус [42, с. 47]. «В західно-руському законодавстві, – наголошував 

дореволюційний дослідник І. Малиновський, – існувала тенденція захисту 

християнства загалом, а не однієї його гілки» [288, с. 439]. Основні законодавчі 

документи були пронизані ідеями релігійної рівності, толерантності, свободи 

совісті, віротерпимості, рівного ставлення до усіх націй та народів, що 

проживали на території Великого князівства Литовського. Сучасні дослідники 

історії права переконані, що такий підхід випливав із федеративного устрою 
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держави та був необхідний для запобігання її розпаду, ворожнечі між 

представниками грецького та латинського віросповідання [501, с. 23]. 

Проаналізувавши вказані кодифікаційні збірки на предмет закріплення і в 

них видів правопорушень, можна констатувати, що в Судебнику Великого 

князя Казимира 1468  міститься одна норма, яка визначає склад злочину проти 

віри. Литовські Статути значно розширюють коло правопорушень, включаючи 

туди різні види правопорушень, спрямованих проти віри, сім’ї та моралі, 

особистої свободи та честі [288, с. 143, 441]. Їхній аналіз буде подано нижче. 

До останньої групи джерел права Великого князівства Литовського, що 

визначали види церковних правопорушень, належать кодифіковані збірки 

світського та церковного законодавства. Йдеться про Кормчі книги. Їх не 

можна ототожнювати із Кормчими книгами періоду Руської держави, адже 

вони заповнювалися додатковим нормативним матеріалом іншого історичного 

періоду. Окрім норм канонічного права, до них включалися джерела 

церковного права Литовської митрополії та законодавчі акти світської влади. 

До тексту Кормчих книг записувалися не лише акти, видані церковною владою, 

а й дублювалося світське законодавство в частині злочинів проти віри, сім’ї та 

моралі. Так, Львівська Кормча книга ХV ст., що нині зберігається у 

Національному Музеї м. Львова, містить, окрім загального канонічного 

матеріалу, «Жалувану грамоту Казимира Литовському, Руському і Жмудському 

духовенству, дворянству, рицарям, шляхті, боярам про зрівняння їх в правах з 

поляками» 1457 р. та текст Судебника Казимира IV 1468 р. [126, с. 427; 194, 

с. 110]. 

Друковане видання Кормчої книги під назвою «Законне правило» або 

Київський Номоканон у редакції ієромонаха Памви Беренди побачило світ 

1620 р. у Печерському монастирі м. Києва. Видання є збіркою канонів, якими 

встановлювалися правила проведення сповіді, передбачалася відповідальність 

священиків за її розголошення, а також перелік протиправних діянь, за які 

встановлювалася церковно-правова відповідальність [278, с. 84; 371, с. 89].  
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Висвітлюючи проблеми стратифікації видів церковних правопорушень, що 

існували в період перебування України у складі Великого князівства 

Литовського та Речі Посполитої, варто звернути увагу на її малорозробленість. 

Усі дореволюційні каноністи та переважна більшість істориків права 

здебільшого зосереджувалися на висвітленні церковного права Московського 

царства, залишаючи поза межами дослідницького інтересу суспільні відносини 

Великого князівства Литовського. Лише в роботі «Лекции по истории русского 

права» її автор І. Малиновський вперше порушив питання стратифікації 

церковних злочинів. Вчений акцентовано загострював увагу на особливостях 

правопорушень проти віри у Великому князівстві Литовському. «Будь-якому 

злочинному вчинку притаманний характер аморальності і гріховності, – заявляв 

вчений-криміналіст, – проте у Великому князівстві Литовському не всі 

аморальні релігійні вчинки підлягали кримінальному покаранню» [289, с. 5]. До 

кримінально караних злочинів проти віри І. Малиновський зарахував такі 

діяння: навернення до ісламу або іудаїзму, вигодовування жінками-

християнками дітей євреїв чи турків, перетворення іновірцями християн на 

залежне населення [288, с. 440 – 441]. Порівнюючи церковне право 

Московського царства із нормами канонічного права країн Західної Європи, де 

суспільна небезпечність за злочини проти релігії прирівнювалася до злочинів 

проти держави, вчений відзначав поміркований характер законодавства 

Великого князівства Литовського [289, с. 5 – 6]. Не похитнули думки вченого й 

непоодинокі факти засудження до смертної кари осіб, визнаних винними у 

чаклунстві та ворожінні [288, с. 440 ]. 

Цілком слушним є віднесення І. Малиновським до другої групи караних 

правопорушень злочинів проти сім’ї та моралі. Їхня кваліфікація полягає у 

вчиненні зґвалтування, розпусти, проституції, примусу до шлюбу, 

кровозмішення, двоєженства, порушення умов укладення шлюбу, викрадення 

заміжньої жінки, перелюбства, зневажливого ставлення дітей до своїх батьків 

[288, с. 436]. Зміст окремих джерел права досліджуваної доби дав підстави 

досліднику зарахувати до цієї групи й один із світських протиправних вчинків. 
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«У Великому князівстві Литовському, – стверджував історик права, – вона 

поповнилася протиправними діяннями аморального змісту, які до релігії не 

мали жодного стосунку, зокрема образа шляхетської честі» [289, с. 6].  

У межах нашої тематики працювали й окремі сучасні історики права. З 

урахуванням сучасних досягнень науки кримінального права вони пропонують 

свої підходи до проблеми стратифікації церковних злочинів у Великому 

князівстві Литовському. Так, представники львівської школи історії права, 

серед яких І. Бойко, М. Бедрій, Б. Тищик, І. Терлюк, залежно від об’єкта 

злочинного посягання, виділяють злочини проти релігії та церкви (перехід 

християнина в іслам чи іудаїзм) та злочини проти сім’ї, моралі (укладення 

шлюбу проти волі батьків чи всупереч бажанню сторін, двоєженство, 

викрадення заміжньої жінки з її волі чи без неї, укладення шлюбу між 

родичами, зґвалтування) [43; 57, с. 260; 58, с. 98 – 99; 522, с. 107]. 

Представники одеської школи права (С. Ківалов, П. Музиченко, 

А. Панько), аналізуючи норми кримінального права, що містяться у Статутах 

Великого князівства Литовського, виокремлюють лише протиправні діяння, 

спрямовані проти сім’ї та моралі, до яких належать: зґвалтування, примусове 

одруження, заміжжя без згоди батьків чи родичів, шлюб з іноземцем, незаконне 

народження дітей [501, с. 26, 31]. Злочини проти віри не потрапили до поля 

зору дослідників. 

Представники школи історії права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка наводять іншу стратифікацію. До першої групи 

зараховують злочини проти віри у вигляді переходу, заохочення до переходу в 

іудейство чи іслам; до другої – злочини проти сім’ї – укладення шлюбу проти 

волі батьків і за відсутності бажання потерпілої, двоєженство, викрадення 

заміжньої жінки з її волі чи без неї, кровозмішення; до третьої віднесли злочини 

проти моралі, а саме – зґвалтування [177, с. 69]. 

Наведену стратифікацію О. Нелін доповнив іншими складами злочинів. 

Так, до злочинів проти віри він включив єресь; злочини проти сім’ї доповнив 
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побиттям батьків, а до злочинів проти моралі додав проституцію та 

перелюбство [365, с. 151]. 

Послуговуючись історіографічною спадщиною попередників та залучивши 

правові пам’ятки Великого князівства Литовського, маємо на меті 

проаналізувати нормативні підстави настання юридичної відповідальності в 

церковному праві та запропонувати власну стратифікацію видів церковних 

правопорушень, застосувавши при цьому метод правової компаративістики. 

Взявши за основу природу та ознаки церковних злочинів, вважаємо за 

доцільне поділити їх на три групи. Першу становлять злочини проти релігії та 

церкви; другу – злочини проти сім’ї та моралі; третя група включає злочини 

проти особистої свободи та честі.  

На відміну від Руської держави, злочинам проти віри у Великому 

князівстві Литовському присвячено значно менше уваги. Окрім того, їхній 

склад дещо детермінувався. На основі вивчення судової практики та пам’яток 

права ми виокремили та включили до групи злочинів проти віри та церкви такі 

види протиправних вчинків як тримання іновірцями християн у неволі, 

апостазію чи заохочення до неї, оскоплення, вигодовування жінками-

годувальницями дітей іудеїв чи мусульман, єресь, чародійство [309, с. 9 – 13]. 

Нагадаємо, що в Руській державі сповідування політеїзму чи виконання 

язичницьких обрядів становило один із основних видів злочину проти віри. 

Натомість Велике князівство Литовське спрямовувало правові засоби на захист 

християнства від ісламу та іудаїзму. Не встановлюючи очевидних 

дискримінаційних санкцій для мусульманської та єврейської спільнот, які не 

лише проживали на території держави, а й сповідували свою монотеїстичну 

віру, законодавець встановив одне застереження у вигляді заборони тримання 

християн у неволі. Вперше воно з’являється у Литовському Статуті 1529 р., а 

потім дублюється з наступними редакціями. «Також постановляємо, – йдеться у 

Першому Литовському Статуті, – якби який жид або татарин будь-якого стану 

християнина купив або взяв у заставу, від цього часу наказуємо воєводам, 

старостам, державцям, щоб вони про те довідалися і кожного християнина 
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звільняли з неволі у жида або татарина» (роз.11, арт. 5., І Лит. Статуту) [501, 

с. 282].  

Ознаки злочину апостазії або віровідступництва вперше вміщені у 

Литовському Статуті 1566 р. Відповідну норму також знаходимо і в Третьому 

Литовському Статуті. Відмова від християнства розглядалася як злочин з 

високим рівнем суспільної небезпеки. Законодавець застерігав від переходу до 

іудаїзму та ісламу. Злочинними вважалися також підбурювання, заохочення, 

агітація до відмови від християнського віровчення: «Ні в жидівство, ні в 

бусурманство намовляти або обрізати не мають, а якби то посміли вчинити, то 

без усякої милості карати» (роз. 12, арт. 5, ІІ Лит. Статуту; роз. 12, арт. 9, 

ІІІ Лит. Статуту) [499, с. 387; 500, с. 312]. 

Артикул передбачав заборону на здійснення оскоплення. Законодавство 

попередньої епохи не знало подібного складу злочину. Він не був відомий ні 

правовій системі Візантії, ні Руській державі. Ймовірно, нові суспільно-

політичні відносини потребували його запровадження в систему церковного 

права. 

Артикул 5 розділу 12 Другого Литовського Статуту та арт. 9 розд. 12 

Третього Литовського Статуту містили додаткові застереження щодо іудеїв та 

мусульман. Їм заборонялося обіймати будь-які державні посади включно із 

представництвом в Пани-раді. В статутах про це беззастережно говориться: 

«Уставуємо і від цього часу мати хочемо, аби жид, татарин і кожен бусурман на 

посаду і ні на який вряд від нас, Господаря, ані від панів-рад наших 

призначений не був» (роз. 12, арт. 5, ІІ Лит. Статуту; роз. 12, арт. 9, ІІІ Лит. 

Статуту) [499, с. 387; 500, с. 312]. 

Приписи артикулів містили ще одну новелу. Злочинцем визнавалася жінка, 

що годувала дітей іновірців. Подібна норма в пам’ятках права попередніх епох 

відсутня. Натомість у Великому князівстві Литовському вона міститься у 

редакціях Другого та Третього Статутів: «А мамки християнки у дітей 

жидівських і усіляких бусурманських бути не мають» (роз. 12, арт. 5, ІІ Лит. 

Статуту; роз. 12, арт. 9, ІІІ Лит. Статуту) [499, с. 387; 500, с. 312]. Ймовірно, у 
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такий спосіб державна влада застерігала християн від зближення з 

представниками інших світових релігій, оберігаючи чистоту, зберігаючи 

гегемонію християнства у поліконфесійній державі. 

На протиправність єретичних діянь вказувало єдине джерело – Жалувана 

грамота Литовського Великого князя Олександра нареченому Київському 

митрополиту Йосифу і православним єпископам Литовських і Руських областей 

про недоторканність Святительського суду і церковного майна на основі так 

званого «Свитку Ярослава» від 20 березня 1499 р. Ні Великий князь Київський, 

ні Великий князь Литовський не спромоглися визначити кваліфікуючі ознаки 

цього злочину. Окрім того, в інших правових пам’ятках на існування цього 

виду злочину немає вказівок. На нашу думку, такий факт продиктований 

політикою державної влади щодо підтримки усього християнства. В країні, де 

співіснували православні, католики, а з часом з’явилися протестанти і греко-

католики, не доцільно було проголошувати істинність однієї віри та єретичність 

інших. Невідворотність можливих внутрішніх конфліктів застерігала владу від 

здійснення такого кроку. Саме тому ознаки єретичних діянь як виду церковного 

злочину не стали пріоритетом законодавчих ініціатив у Великому князівстві 

Литовському. Державна влада пішла іншим шляхом – Жалуваною грамотою 

1499 р. вона підтвердила факт заборони єресі як явища протиправного 

характеру [8, № 166, с. 191]. 

Одним із видів злочинів проти віри визнавалося чаклунство. Якщо в 

Руській державі йому приділено значну увагу у багатьох джерелах церковного 

права, то Велике князівство Литовське йому відвело значно менше місце. 

Жорсткі санкції за вчинення чародійства встановлені вперше Судебником 

великого князя Казимира 1468 р. Пункт 18 кодексу прямо вказує на 

застосування смертної кари до особи, що підозрюється у вчиненні іншого 

злочину, але намагається врятуватися від відповідальності, вдаючись до 

чаклунства: «А якщо татя піддадуть мукам, а він зілля знає, і докази будуть 

проти нього добрі: сочіння сока, або бував перед тим крав, або бував мучуваний 

і про те відала околиця, то того зелійника, хоча і не зізнається під муками, 
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повісити» [216, с. 51]. Судячи із змісту статті, факт застосування зілля не був 

підставою для притягнення до відповідальності. Законодавця турбує лише те, 

що підозрюваний намагається під дією чар перешкодити процесу дізнання [216, 

с. 87]. Проте тогочасна судова практика наводить численні випадки порушення 

кримінальних справ та притягнення до відповідальності за чаклунство в усіх 

його формах та проявах [7].  

Слід наголосити, що чаклунство заборонялося не тільки світським, а й 

власне церковним законодавством. Так, у Грамоті Константинопольського 

патріарха Єремія ІІ 1586 р. на заснування Львівського церковного братства 

засуджувалися не лише особи, що здійснювали ворожіння, чаклування, а й ті, 

хто до них за отриманням цієї послуги звертався. «А якщо в якомусь місті або 

селі буде чаклунка або ворожка, – йдеться в Уставі братства, – нехай знищаться 

і ті, що дияволом сплутані, до чародійок і ворожок ходять, – відлучайте» [407, 

с. 10].  

Пройшовши через законодавчі заборони Руської держави, язичницька 

традиція волхвування, чародійства, ворожіння так і не викоренилася. «Усі 

церковні заборони нічого не допомагали, – констатував історик церкви Іван 

Огієнко (митрополит Ілларіон), – бо віра в волхвів, ворожбитів була в нас дуже 

сильна, адже чарівники, відуни знали усе минуле й майбутнє людини, і добре 

допомагали зіллями та заговорами при недугах» [382, с. 217]. Митрополит 

стверджував, що під впливом християнства заговори почали поєднуватися з 

молитвами і в такій інтерпретації увійшли до складу Требників. Позитивна 

трансформація чаклунства не позбавила його негативного впливу, «де під дією 

чарів злі люди наврочували, ворожили словом, поглядом, зіллям на шкоду 

іншим» [382, с. 217]. Суспільство остерігалося і боялося злих чаклунів, які 

проголошували себе провидцями людських доль, тому вживало усіляких 

заходів для притягнення їх до відповідальності. 

Соборні джерела церковного права, серед яких слід назвати і Правила 

Віленського православного собору 1509 р., розширили кваліфікаційні ознаки 

злочинів проти віри та включили нові склади злочинів, відсутні у світському 
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законодавстві. Йдеться про симонію, порушення права патронату та 

використання Кормчої книги світськими людьми. Названі види церковних 

злочинів відсутні в правових пам’ятках попередньої епохи. Своєю появою вони 

зобов’язані виключно Великому князівству Литовському та суспільно-

політичним обставинам, що склалися в процесі державно-церковних відносин.  

Симонія (продаж церковних посад, вимагання матеріальної вигоди за 

надання церковних послуг, підкуп виборців церковних ієрархів тощо [348, 

c. 509 – 510]) з’являється як наслідок численних порушень церковних правил 

священнослужителями. Замість організації конкурентного проведення виборів 

на посади єпископів останні набували кафедри шляхом їх купівлі у світської 

влади; настоятелі купували приходи; ченці – ігуменські посади в монастирях. 

Ганебну практику, що склалася в церковному середовищі, намагалися 

викоренити правила Віленського собору, якими заборонялася торгівля 

духовними посадами та індульгенціями, переслідувалося недотримання правил 

рукоположення та зловживання у сфері виборчого процесу церковних архієреїв. 

У першому правилі Собору сказано: «Дехто з нашого закону заради мирської 

зради і влади, ще за живого і здорового єпископа, перш, аніж він помре, на те 

єпископство зазіхають підкупом і купують його без згоди на те митрополити 

єпископів, і без розгляду князів і панів нашого закону грецького, таким, згідно 

канонічних правил, заповідаємо і забороняємо» [135, c. 42]. 

Порушення з боку світської влади права патронату церковні ієрархи 

Київської митрополії також включали до категорії злочинів проти віри. Так, 

церковним патронам заборонялося без дозволу єпископа звільняти священиків 

та замість них призначати нових. У разі встановлення такого факту церква 

забороняла проводити службу за таким призначенням [278, c. 113; 188, с. 120]. 

Доволі нестандартне правопорушення відображене у 13-му правилі 

Віленського собору. Ним заборонялося користуватися мирянам Кормчою 

книгою, а також читати та тлумачити церковні канони [188, с. 120 – 121]. Поява 

такої норми пояснюється широким розгортанням реформаційних рухів у 

ХVI ст., що мали на меті домогтися спрощення релігійних обрядів, 
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здешевлення церкви, спираючись при цьому на Святе Письмо. Наперекір 

вимогам реформації церковне законодавство дозволяло священикам 

монополізувати право тлумачити і застосовувати приписи Кормчої книги, 

беручи під свій контроль увесь церковно-правовий простір. 

Самостійну групу становлять злочини, спрямовані на руйнування 

християнських засад сімейного життя, порушення основних принципів моралі. 

Цій категорії злочинів законодавство як Руської держави, так і Великого 

князівства Литовського приділяло особливу увагу. Серед них виділяються: 

заміжжя без дозволу батька або родичів, порушення кровної спорідненості, 

шлюбного віку, самовільне розлучення, двоєженство, перелюбство, розпуста, 

проституція та сутенерство, порушення умов укладення другого шлюбу, 

злочинні вчинки дітей проти батьків [319, с. 38 – 43]. 

Охороняючи інститут батьківства та материнства, законодавець 

криміналізував діяння, які в попередню епоху правопорушеннями не 

вважалися. Першою редакцією Литовського Статуту 1529 р. запроваджувалася 

відповідальність за фізичне посягання, словесну образу чи приниження батьків. 

«Якби син ударив батька або образив, або якось притискав і принижував, – 

цитуємо артикул 13-го Статуту, – то батько може позбавити сина всього його 

спадку» (роз. 4, арт. 13) [501, с. 232]. Другий та Третій Литовські Статути 

розширили перелік діянь, що становили склад відповідного злочину. До них 

норми закону додавали такі вчинки як завдання батькам побоїв, самовільне 

захоплення батьківського майна, підтримку з корисливою метою судового 

обвинувачення проти батьків, небажання поручитися за батьків, розпусту, 

неналежний догляд їх у старості, відмову від викупу з неволі (роз. 8, арт. 7, 

ІІ Лит. Статуту; роз. 8, арт. 7, ІІІ Лит.Статуту) [499, с. 353; 500, с. 236].  

Інтереси дітей, їх особиста свобода також підпадали під охорону держави. 

Продаж у рабство, у тому числі заради порятунку сім’ї від голоду, не 

допускався. «Якби хто вільну людину або сина продав з голоду в неволю або 

сам з голоду продався через лист записаний, – йдеться в 10-му артикулі 11-го 

розділу Першого Литовського Статуту, – то такий договірний лист не повинен 
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мати сили, і як голод мине, то та людина, діставши грошей, віддасть кредитору, 

а сама знову стане вільною» [501, с. 283]. 

Шлюбно-сімейне законодавство Великого князівства Литовського 

поповнилося нормами, що передбачали санкції до винних осіб, які вийшли 

заміж без дозволу батька або, у разі його відсутності, братів чи дядьків. 

Відповідні статті містяться в усіх редакціях Литовських Статутів. Відтак, воля 

наречених, як неодмінна умова укладення шлюбу, мала обов’язково 

скріплюватися батьківським благословенням. За його відсутності шлюб не 

розривався, а його дійсність не піддавалася сумніву, проте такий вчинок 

вважався аморальним і тягнув за собою не лише громадський осуд, а й 

відповідні правові наслідки (роз. 4, арт. 10 – 11 І Лит. Статуту; роз. 5, арт. 8, 

ІІ Лит. Статуту; роз. 5, арт. 9, ІІІ Лит. Статуту) [499, с. 331; 500, с. 201; 501, 

с. 231]. 

Порушення шлюбного віку також вважалося явищем неприйнятним і 

відносилося до категорії злочинів проти моралі. Віковий бар’єр на 

законодавчому рівні був установлений другим Литовським Статутом. Для 

дівчат він наставав з 15 років, а через кілька десятиліть третім Литовським 

Статутом був зменшений до 13 років. Шлюбний вік юнаків не був 

врегульований законодавчими нормами (роз. 5, арт. 8, ІІ Лит. Статуту; роз. 5, 

арт. 9, ІІІ Лит. Статуту) [499, с. 331, 500, с. 201]. Шлюби, укладені із 

порушенням вікового цензу, могли бути визнані церковним судом недійсними.  

Кровозмішення або статеві зносини з найближчими кровними родичами 

також потрапляли до категорії протиправних діянь. Щоправда, цей вид злочину 

зустрічаємо лише в третьому Литовському Статуті, ухваленому в 1588 р. Якщо 

законодавство Руської держави, переслідуючи осіб за зносини з близькими 

родичами, не визначало допустимий ступінь спорідненості, то приписи Статуту 

значно конкретизували їх. Одружуватися і виходити заміж дозволялося лише 

після четвертого покоління як по лінії батька, так і по лінії матері. «Уставуємо, 

бажаючи те мати, аби піддані наші за правами Божими і християнськими жили 

у подружньому житті святому, а тому щоб ніхто не посмів зі спорідненими собі 
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по крові одружуватися, доки не мине четверте покоління, – йдеться в 22-му 

артикулі 5-го розділу ІІІ Литовського Статуту, – ….також щоб не одружувалися 

на жонах братів своїх, не тільки рідних, а й двоюрідних, також жон стриїв, вуїв 

своїх, доки б не минуло трьох поколінь по собі, не враховуючи у тому переліку 

народжених» (роз. 5, арт. 22, ІІІ Лит. Статуту) [500, с. 207]. Про духовну 

спорідненість наречених, яка вважалася неприпустимою в Уставі Ярослава, у 

Литовських Статутах не згадується. 

Позаяк охорона інституту сім’ї в Руській держави та Великому князівстві 

Литовському була передана церкві, то право здійснювати розлучення належало 

виключно до компетенції церковного суду. У Великому князівстві Литовському 

це було, відповідно, закріплено «Жалуваною грамотою Литовського Великого 

князя Олександра» від 20 березня 1499 р. [8, № 166, с. 189]. Арт. 18 роз. 5 

Другого Литовського Статуту та арт. 20 роз. 5 Третього Литовського Статуту 

визначали процедуру розлучення, доручали її владі церковного суду: 

«Уставуємо, що розлучення подружні мають розглядатися судом духовним 

обох станів, згідно з правилами християнської церкви» (роз. 5, арт. 18, ІІ Лит. 

Статуту; роз. 5, арт. 20, ІІІ Лит. Статуту) [499, с. 334, 500, с. 206].  

Тотожні норми відклалися і в деяких інших джерелах церковного права 

державного походження Великого князівства Литовського, зокрема в 

«Окружній королівській грамоті про недоторканність святійшого і духовного 

суду, і церковного майна в Русько-Литовській православній ієрархії з боку 

католицького духовенства та світських чиновників» короля Стефана від 

25 лютого 1585 р. [10, № 149, с. 292–293] та в «Окружній королівській грамоті 

про заборону, щоб Литовські світські чиновники, урядовці не втручалися в 

духовні розправи, не розлучали вінчаних шлюбом і не судили православного 

духовенства, через надану на це владу митрополиту» [11, № 31, с. 41].  

Забороняючи самовільне розлучення, приписи третього Литовського 

Статуту визнавали протиправний характер дій осіб, які, перебуваючи у шлюбі, 

одружувалися з іншою жінкою. Як з боку чоловіка, так і з боку жінки такі 

діяння визначалися злочинними. «Якщо хтось жону свою вінчальну, живу 
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маючи, іншу взяв…., – зазначає артикул 22-ий, розділу 5-го, – також і жона 

така, якби відаючи про іншу жону його живу, заміж за нього пішла, покаранню 

підлягає» (роз. 5, арт. 22, ІІІ Лит. Статуту) [500, с. 207]. 

В редакції Другого та Третього Литовських Статутів знаходимо ще одну 

новацію, яка не була раніше представлена ані в джерелах права Великого 

князівства Литовського, ані в пам’ятках права попередньої епохи. Нею 

передбачався шестимісячний термін після смерті чоловіка, впродовж якого 

вдова не мала права вдруге виходити заміж. Цей строк встановлювався з метою 

визначення ймовірної вагітності та батьківства дитини. «Хочемо мати, аби 

заміжжя в поштивості було збережене, – і для відомостей про походження 

дитини, – констатує один із артикулів Статуту, – аби кожна вдова-шляхтянка 

після смерті мужа свого до шести місяців за другого мужа не сміла піти» 

(роз. 5, арт. 12, ІІ Лит. Статуту; роз. 5, арт. 13, ІІІ Лит. Статуту) [499, с. 333, 500, 

с. 201]. 

Акцентовану увагу законодавство Великого князівства Литовського 

приділило ще одному злочину проти моралі під назвою «перелюбство». 

Криміналізувала його як вид світського правопорушення «Жалувана грамота 

Литовського Великого князя Олександра» від 20 березня 1499 р. [8, № 166, 

с. 189 – 191]. Згодом вона була потрапила до 30-го артикулу 14-го розділу 

Третього Литовського Статуту. «Уставуємо якби муж, підозрюючи свою жону 

у чужоложстві і у тому підозрюючи будь-якого стану застав з нею на 

розпусті,… то має розпусників піддати покаранню», – читаємо в тексті 

пам’ятки польсько-литовської держави (роз. 14, арт. 30, ІІІ Лит. Статуту) [500, 

с. 346]. 

Розпутні дії переслідувалися як на загальнодержавному (земському), так і 

на локальному рівнях. Так, Жалувана грамота Великого князя Литовського 

Олександра вказувала на неприпустимість таких діянь для всіх верств 

населення. «Якщо хто з чиновників у блуді проживає,… або простий чоловік чи 

жінка буде таке чинити, то нехай перестане жити розпусно… щоб викоренити 

увесь незаконний шлюб і розпусту», – така диспозиція аналізованого злочину 
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[8, № 166, с. 191]. На відміну від церковного законодавства Русі, яке детально 

визначало склад злочину розпусних дій, норми другого та третього Литовських 

Статутів забороняли розпусту як таку загалом (роз. 8, арт. 7, ІІ Лит. Статуту; 

роз. 8, арт. 7, ІІІ Лит. Статуту) [499, с. 353, 500, с. 236]. Обтяжуюча обставина 

злочину полягала у вчиненні розпусних дій незаміжньою дівчиною. «Якби 

панна страх Божий і сором відклавши в сторону, розпусно жила, про таку буде 

дозволено родичам по батьківській і материнській лініях, які відповідали за неї, 

вільно повідомити», – занотовано в одному з артикулів (роз. 14, арт. 30, ІІІ Лит. 

Статуту) [500, с. 346]. 

Ще один склад злочину проти сім’ї та моралі, досі невідомий вітчизняній 

системі кримінального та церковного права, зафіксовано на рубежі ХVI ст. Так, 

приписи Третього Литовського Статуту 1588 р. вказують на неприпустимість та 

аморальність таких явищ як сутенерство і проституція. У аналізованому 

джерелі права польсько-литовської доби про це йдеться таким чином: «Аби такі 

люди, чи то буде чоловік чи жінка, які звикли для нечесної користі своєї 

намовляти панночок або вдів і заміжніх жінок на розпусту так, що хоча б яка з 

них і могла бути добропорядною у заміжжі, проте, піддаючись намовам 

зводень, вела розпусне життя, у містах наших не були терпимі» (роз. 14, арт. 30, 

ІІІ Лит. Статуту) [500, с. 346]. Зауважимо, що названа різновидність злочинів 

проти сім’ї та моралі з’явилися лише після утворення Речі Посполитої та 

зближення із західноєвропейською етико-моральною моделлю, де робота 

куртизанок мала легалізований характер. 

Самостійною групою церковних злочинів, що відклалися у світському 

законодавстві Великого князівства Литовського, були правопорушення, 

спрямовані проти особистої свободи та честі. Найвищий рівень суспільної 

небезпеки серед них становило зґвалтування. Його караність встановлювалася 

усіма редакціями Литовських Статутів. Артикули названих кодифікаційних 

збірок визначили ознаки вчинення факту зґвалтування. Статути були 

одностайні: при наявності факту застосування фізичного насильства до 

потерпілої як необхідної умови притягнення злочинця до юридичної 
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відповідальності. «Якби хто зґвалтував жінку або дівчину, незалежно від її 

стану, вищого або нижчого, і ця жінка або дівчина волала ґвалт, а на її крик 

прибігли люди, і вона показала їм сліди насильства, а потім притягла 

ґвалтівника до суду, і надала двох або трьох свідків, і при цих свідках 

присягнула, то такого ґвалтівника має бути засуджено» (роз. 7, арт. 6, І Лит. 

Статуту; роз. 11, арт. 8, ІІ Лит. Статуту; роз. 11, арт. 12, ІІІ Лит. Статуту;) [499, 

с. 375, 500, с. 274; 501, с. 254]. Однак законодавчі приписи усіх трьох редакцій 

своєрідно підійшли до доказової бази правопорушення. Якщо публічного 

викриття не сталося, то Перший Литовський Статут для встановлення факту 

зґвалтування вважав достатнім свідчення потерпілої: «А якби жінка або дівчина 

не могла покликати на допомогу, то як тільки її було б відпущено після 

зґвалтування і вона розповіла про це людям, потім притягала ґвалтівника до 

суду і надала тих людей як свідків, то ґвалтівника також має бути покарано так, 

як про це написано» (роз. 7, арт. 6, І Лит. Статуту) [501, с. 254]. Другий 

Литовський Статут передбачав необхідність «ґвалту», тобто крику жінки про 

допомогу як обов’язкову умову протиправності діяння: «А якби та дівчина 

волала ґвалт, а ті люди чули, але на ґвалт не прибігли, а проте зґвалтована 

одразу розповіла тим людям і ґвалтівника до суду притягнула, а ті люди 

засвідчили, то ґвалтівник має бути покараний» (роз. 11, арт. 8, ІІ Лит. Статуту ) 

[499, с. 375]. Третій Литовський Статут до цього додав застереження: «А якби 

на якому місці ґвалт такий стався, коли люди крики могли чути, а дівчина або 

жінка про ґвалтування не кричала, а потім про те людям розповіла, тоді те 

оповідання за ґвалт не вважається, і той обмовлений від ґвалту вільний має 

бути» (роз. 11, арт. 12, ІІІ Лит. Статуту) [500, с. 274]. Отже, основним доказом 

факту вчинення даного виду злочину кримінальне законодавство Великого 

князівства Литовського визначало крик потерпілої про допомогу. 

До аналізованої групи належить також такий вид злочину як заборона 

батьків на шлюб доньки за бажанням останньої його укласти. Правова система 

Великого князівства Литовського не створила нового складу злочину, вона його 

успадкувала з Руської держави, з Уставу князя Ярослава. 
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У Великому князівстві Литовському відповідний вид злочину фіксувався 

артикулами Другого та Третього Литовських Статутів. Забезпечуючи 

добровільність шлюбу, законодавець застерігав родини від створення перешкод 

для формування сімейних союзів. Незважаючи на необхідність отримання 

батьківського дозволу на шлюб, бажання сторін мало пріоритетний характер. У 

випадку створення умисних перешкод потерпіла мала право звернутися до 

органів державної влади для отримання відповідного дозволу. «А якби вона 

мала літа свої, а брати або стриї затримуючи її не хотіли заміж видати, – 

записано в Статуті, – тоді теж свавільно не має ні за кого йти, а має дати знати 

до урядника, а урядник має дозволити їй вийти заміж» (роз. 5, арт. 8, ІІ Лит. 

Статуту; роз. 5, арт. 9, ІІІ Лит. Статуту) [499, с. 331, 500, с. 201]. 

Наступне правопорушення, яке, на нашу думку, відносилося до групи 

злочинів проти особистої свободи та честі, це – викрадення нареченої. 

Нормативні підстави для притягнення винуватого до відповідальності 

фіксувалися 13 арт. 11 роз. Третього Литовського Статуту, у якому зазначено: 

«Уставуємо, якби хто без волі батька і матері, дядьків або інших родичів, 

опікунів насильно забрав будь-яку дівчину, схиляючи її у такий спосіб до 

шлюбу, така особа має бути затримана до вряду, де це відбулося» (роз. 11, 

арт. 13, ІІІ Лит. Статуту) [500, с. 274 – 275]. Окремі статті кодексу визнавали 

злочинними дії, спрямовані на викрадення заміжньої жінки, з її згоди чи без неї. 

«Утримуючи від злих проступків людей свавільних, уставуємо, що якби хто 

будь-якого стану будучи, забувши страх Божий і повинності свої християнські, 

посмів підмовити і взяти чужу жону, хоча б і за її згодою і поїхав би з нею, – 

така диспозиція 29 арт. 14 роз. Третього Литовського Статуту Литовського 

Статуту, – тоді, коли його наздоженуть на дорозі, у місті, в господі, якому-

небудь іншому місці, має бути спійманий і до вряду гродського приведений, так 

само як і будь-який інший злочинець» (роз. 14, арт. 29, ІІІ Лит. Статуту) [500, с. 

345]. 

Огляд нормативних підстав настання юридичної відповідальності в 

церковному праві не був би повним без аналізу окремої групи злочинів, які 
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вчинялися спеціальним суб’єктом і випливали із його обов’язків. Йдеться про 

категорію церковних людей та чорне і біле духовенство [414, с. 59]. Джерела 

церковного права, встановлюючи юрисдикцію церковних судів, не окреслили 

коло правопорушень, які їм були підсудні. Єдиним винятком, у якому міститься 

вказівка на неналежне виконання пастирських обов’язків «всеруським» 

митрополитом Олексієм як протиправне діяння, стала «Грамота литовського 

князя Ольгерда до патріарха Філофія» 1371 р. [462, с. 135–140]. Позаяк Олексій, 

як екзарх Київської митрополії Великого князівства Литовського, здійснював її 

управління, постійно проживаючи на території Московського царства, глава 

держави вказав Константинопольському патріарху на необхідність його 

підлеглим виконувати покладені на нього обов’язки. «Ми запрошуємо 

митрополита до себе, проте він не їде до нас», – такими словами Ольгерд 

дорікнув недбалому церковному ієрарху [462, с. 135–140]. 

Пастирська візитація підпорядкованих територій завжди була одним із 

головних обов’язків церковних ієрархів, покладених на них з апостольських 

часів. Вона мала на меті здійснення контролю за діяльністю єпископів, 

організацію церковного судочинства, інших внутрішньоцерковних питань. 

Крім того, на адресу митрополита Олексія лунали звинувачення у 

покровительстві міжусобних війн між підданими Московського царства, з 

одного боку, та Великого князівства Литовського – з іншого. Протиправною, на 

думку Ольгерда, є звільнення князів-перебіжчиків від присяги, яку вони дали на 

вірність Великому князю Литовському: «Буває чи таке на світі, щоб звільняти 

від хрестоцілування?», – такими словами завершує перелік своїх претензій до 

митрополита Києва, Смоленська, Твері, Малої Русі, Новосілля і Нижнього 

Новгорода» очільник Литовської держави [462, с. 135–140]. Слід зауважити, що 

визнання діянь митрополита Олексія злочинними відбулося на тлі розгортання 

війни між Москвою та Литвою, яка була призупинена після укладення 

перемир’я 29 червня 1371 р. Цей період кожен із учасників конфлікту 

намагався використати виключно на свою користь, розраховуючи заручитися 

підтримкою Золотої Орди та Константинопольського патріарха. Саме тому й 
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з’являється грамота князя Ольгерда, що мала на меті притягнення Київського 

митрополита Олексія до відповідальності і, як наслідок – створення незалежної 

від Москви, самостійної у своєму управлінні Литовської митрополії. 

Як бачимо, історія повторюється. Як раніше, так і нині Москва 

демонструвала і демонструє агресивну політику щодо сусідніх держав. Для 

своєї загарбницької мети вона використовувала усі засоби, у тому числі і 

церковних ієрархів. На жаль, цей досвід залишився не вивченим, тому ситуація 

має своє продовження у взаємовідносинах між Україною і Росією нині. 

Церковне законодавство в інших джерелах виписувало, уточнювало і 

деталізувало деякі проступки духовенства. Так, Віленський православний собор 

1509 р. запровадив Правила, якими до імперативних норм канонічного права 

відніс окремі правопорушення дисциплінарного характеру для служителів 

церкви. Законодавчі новації початку ХVI ст. перетворили правомірні дії 

священиків на дисциплінарно карані діяння. Ними стали: недотримання 

процедури висвячення дияконів, священиків, єпископів, невідвідування 

засідань соборів, самовільний перехід до іншої єпархії, порушення правил 

чернечого життя, несанкціоноване ігуменом залишення монастиря чи перехід 

до іншого тощо [278, с. 114]. Окремими правилами Собор запроваджував 

юридичну відповідальність священиків за порушення норм про шлюб та сім’ю, 

зокрема, не допускалися до служби особи, які, будучи неодруженими або 

овдовілими, не прийняли чернечого постригу [460, с. 358 – 362]. 

Таким чином, джерела права Великого князівства Литовського у частині 

регламентації церковних правопорушень рецепіювали окремі положення із 

законодавства попереднього історичного періоду. Проте необхідність пошуку 

дотримання балансу релігійного паритету між католицизмом і православ’ям 

завадив проникненню в правову систему Великого князівства Литовського 

окремих злочинів проти віри, натомість суспільно-політичні зміни, що стали 

невід’ємною рисою Середньовіччя, конфронтація з православною Москвою 

викликали появу раніше невідомих складів церковних правопорушень. При 

цьому Велике князівство Литовське було єдиною у Європі державою, де 
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охорона християнських засад не руйнувала релігійної толерантності, яка 

юридично закріплювалася відповідними джерелами права.  
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2.4 Злочини проти віри, церкви та моралі в Запорозькій Січі як 

нормативна підстава настання юридичної відповідальності 

 

Втрата власної державності, внаслідок чого руські землі потрапили до 

складу Великого князівства Литовського та Королівства Польського, мали 

негативні наслідки для української людності. Вони пов’язані, насамперед, із 

процесами окатоличення, що тягнули за собою поступову втрату власної 

культури, ідентичності, яка нерозривно пов’язана із православною вірою. На 

супротив даному процесу виступило українське козацтво, що стало виразником 

загальних тенденцій і закономірностей розвитку українців як окремої етнічної 

спільноти, виступило носієм національної ідеї та взяло на себе рушійну місію 

визвольної війни. «У багатовіковій історії України практично неможливо 

відшукати будь-яке інше явище соціально-політичного характеру, яке за своєю 

значущістю хоча б віддалено можна було б прирівняти з феноменом 

українського козацтва», - слушно стверджує директор Інституту історії України 

В. Смолій [487, с. 6]. 

Проблемам походження та появи козацтва на теренах нинішньої України 

присвячена значна кількість наукових розвідок [13, с. 17; 17, с. 23; 141; 176, 

с. 68; 193, с. 66; 198, с. 4; 286, с. 310; 287, с. 181 – 182; 408, с. 310; 409; с. 167; 

466, с. 23; 481,]. У своїй більшості сучасні історики пов’язують причини 

виникнення козацької спільноти із особистісними факторами, серед яких 

основним є покращення власного добробуту. Проте сучасний дослідник С. 

Леп’яков переконаний, що процес становлення українського козацтва був 

запущений протистоянням між християнською і мусульманською цивілізацією, 

де, окрім політичного та економічного, релігійний фактор мав особливе 

значення. 

Дискусії з приводу появи козацтва на сьогоднішній день є вичерпані. На 

основі письмових згадок у відповідних джерелах (дипломатичного листування 

Кримського ханату, Великого князівства Литовського, Московського царства) 

сучасні дослідники датують фіксацію про появу «українського козацтва» на 
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межі 80-90-х рр. ХV ст. в умовах перебування України у складі Великого 

князівства Литовського [283, с. 73]. Саме в цей час з’являються перші згадки 

про них, де вони іменуються «черкесами», «королівськими людьми», «князя 

Дмитрієві козаки» [283, с.69-73].  

Подніпровські, південноукраїнські землі, що йменувалися Диким Полем, 

оскільки були спустошені систематичними татарськими набігами, стали 

центром консолідації козацтва. Свої поселення козаки намагалися 

облаштовувати на добре захищених самою природою місцях – річкових 

островах, оточених кам’яними порогами, які додатково укріплювалися 

дерев’яними конструкціями. Їх називали «Запорозькою Січчю». Виникнення 

першої Січі, що розташовувалася на острові Хортиця, припадає на середину 

ХVІ ст. і пов’язане з іменем канівського та черкаського старости Дмитра 

Вишневецького (Байди) [467, с. 81 – 82]. З часом Запорозька Січ перетворилася 

на демократичну, самоврядну військово-адміністративну організацію, яка 

впродовж ХVІ – ХVІІІ століть мала автономний статус та власну правову 

систему [241, с. 109 – 110; 410].  

Українське козацтво зародилося в епоху Середньовіччя, яка була наскрізь 

пронизана теологічним змістом, що проникав у всі сфери державно-

політичного та суспільного життя. Релігія формувала морально-етичні цінності, 

визначала соціальну поведінку кожної людини [571, с. 205]. Схизма (розкол, - 

авт.) християн на католиків і православних, поява уніатської церкви не 

підірвали авторитету релігії у суспільстві, а, навпаки, посилили боротьбу за 

пріоритет тієї чи іншої конфесії. Козацтво не стояло осторонь даного процесу. 

Часто ціною власного життя вони відстоювали істинність православної віри, 

сприяли її поширенню. На Січі козаки відмовилися від багатьох суспільних і 

соціальних явищ – нерівності, кріпацтва, сім’ї, присутності жінок, при цьому 

перенесли в новостворене товариство православну релігію, захист якої мав 

безумовний характер [173, с. 185]. Український історик і письменник П. Куліш 

у своїх історичних розвідках відтворює звернення козаків до одновірних 

українців такими словами: «Хто хоче за віру християнську бути посаджений на 
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палю, хто хоче бути четвертований, колесований, хто готовий стерпіти усілякі 

муки за святий хрест, хто не боїться смерті, то приставай до нас, бо таке 

козацьке життя» [239 , с. 68].  

Усі проблеми, що виникали в козацькому товаристві, вирішувалися 

спільно, демократично, дотримуючись засад «здорового глузду» [561, с. 160 ], 

проте питання православної віри не могло мати жодного компромісу. За час 

існування низового Війська Запорозького на його територію не закрався жоден 

релігійний розкол та релігійні єресі [14, с. 129]. Козаки усіляко домагалися, щоб 

на українській землі не жили іновірці, особливо «зловір’я жидівське» та «віра 

православна східного ісповідання під послушенством Святійшого 

Апостольського Фрону Константинопольського вічно утверджена була, і з 

примноженням хвали Божої, церков святих в науках поширювалася і 

процвітала» [291, с. 321 – 322]. Саме так в епоху українського середньовіччя, 

коли православна віра втратила державну підтримку, набувши в державі статус 

«non gratta», з’явилися її захисники, «озброєні мечем замість закону – вільні 

козаки Січі Запорозької» [
 
476, с. 121].   

За свідченням історичних джерел та інтерпретації дослідників, сучасники 

не завжди вірили побожності козаків. Зокрема митрополит Київський 

П. Могила називав їх «людьми нещирими у вірі» [556,
 
с. 269], уніатський 

митрополит Рутський – так званими «людьми без релігії» [646]. Твердження 

церковних ієрархів не можна вважати безпідставними. Негативний відголос 

зустрічаємо і від окремих представників нижчого духовенства, яке називало 

козаків «нахабним людом» [183, с. 92], «хижаками, що не мають страху 

Божого, не довіряють ченцям та керуються забобонами» [173, с. 186]. 

Церковний історик М. Коялович називав козаків «зіпсованою силою із 

фальшивими намірами» [230, с. 322]. 

Такі репліки викликані, передусім, особливостями відносин між 

церковними установами, духовенством, з одного боку, та козаками, з іншого, 

які не завжди були ідеальні. Так, не слід виключати і можливе зловживання з 

боку представників духівництва, на яке козаки негативно реагували. Зокрема, 
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сучасний дослідник історії козацтва Л. Косенко ілюструє факт вчинення 

донесення православним ченцем польській владі про можливість майбутнього 

повстання 1637 р., після якого козаки приховували будь-яку інформацію від 

духовенства та змінили церковний устрій на Січі [222, с. 546].  

Окремі сучасні дослідники історії українських лицарів стверджували, що 

козаки не були борцями за православ’я. «Релігійний фактор в житті козацької 

спільноти був важливим, - аналізуючи козацькі повстання кінця ХVI ст., – 

писав С. Плохій, – проте вони не мали релігійної програми і прикривалися 

релігійними мотивами» [420, с. 143]. Із висловленим важко погодитися, адже 

козаки мали чітку стратегію – утвердження православ’я на своїй території 

вольностей Війська Запорозького, що поєднувалася із ліквідацією усіх 

інославних релігій [291, с. 321 – 322]. При цьому вони віддавали перевагу вірі, 

що ґрунтувалася на принципах справедливості та моралі, для задоволення своїх 

релігійних потреб в умовах постійної смертельної небезпеки. Сповідуючи 

православну віру, козаки при цьому не заглиблювалися в тонкощі 

богословського вчення, а подекуди перебудовували його на свій військовий 

лад. Як свідчать козацькі думи, перед обличчям смерті, не маючи поруч 

священика, козаки нерідко сповідалися «Богу, вітру, Чорному морю, отаману» 

[587 с. 193]. Бог у цьому ряду стояв на першому місці. 

Будь-яке середовище, а козацьке – не виняток, не позбавлене злочинних 

проявів, з яким товариство, щоправда, безжально боролося. Законодавчі 

імперативи, при цьому, були відсутні, адже козаки керувалися «здоровим 

глуздом» та нормами звичаєвого права. «Основною формою функціонування 

козацького права, - зазначає сучасний вчений І. Грозовський, - були специфічні 

суспільні відносини, які склалися на основі трансформації норм давньоруського 

права, пристосовані до конкретно-історичних умов» [117, с. 122]. Під останніми 

слід розуміти, насамперед, умови військових походів, суворої дисципліни, віри 

в свою перемогу, духовною силою якої була православна віра. Відтак норми 

звичаєвого права охороняли засади козацької єдності, братерства, а в їх основі 



188 

 
 

знаходилася православна віра, церква, завдяки яким встановлювалися особливі 

відносини, порушення яких вважалися неприпустимими. 

Скупі відомості, що відклалися в історичних джерелах, матеріали, зібрані 

археографічними комісіями в ХІХ – на поч. ХХ ст., та інші документи вказують 

на існування на Січі протиправних діянь проти віри, церкви та моралі, що мали 

кримінально-караний характер. 

Злочини проти православної віри належали до категорії тяжких. 

Віровідступництво у будь-якій формі на Запорожжі не допускалося. 

Незважаючи на багатонаціональний склад козацтва (окрім українців там 

знаходили притулок і поляки, московіти, литовці, греки, євреї), головною 

умовою входження до складу запорозького братства була належність до 

православної релігії [248, с. 6]. Для підтвердження побожності кандидата 

товариство встановило правило, за яким претендент мав прочитати напам’ять 

«Отче наш» та тричі перехреститися. Судячи із листа Київського митрополита 

Т. Щербацького до начальника січових церков ієромонаха Макарія, до 

Запорожжя приймали й іновірців, якщо вони зреклися своєї віри і прийняли 

православ’я шляхом таїнства хрещення. «Прохання кошового отамана про дачу 

єлею святого для помазання новоприходящих для прийняття православної віри 

єретиками і різними язичниками виконав», - йдеться у листі Київського 

митрополита [476, с. 122]. 

Отже, належність до православної віри була однією з головних умов 

прийняття до козацтва. Іновірці, що бажали поповнити лави запорожців, 

повинні були прийняти хрещення. Будь-яке віровідступництво заборонялося 

нормами козацького звичаєвого права, а зрада православ’ю вважалася 

найтяжчим злочином. Усі війни, які велися запорожцями проти турків, татар, 

поляків чи єврейські погроми мали релігійне забарвлення. Вони нетерпимо 

ставилися до представників інших віросповідань, визнаючи їх особистими 

ворогами [222, с. 536].  

З особливою повагою козаки ставилися до всіх православних святих, а 

особливо до Божої матері, вірили в чудодійну силу хреста, що був своєрідним 
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лицарським оберегом і супроводжував козаків у військових походах [573, с. 

312]. «Запорожці нікому й ніколи не прощали сплюндрування святинь», - 

ствердно зазначає сучасний історик Л. Косенко [222, с. 536]. Відтак у цій 

частині хочемо заперечити окремим сучасним інтерпретаторам історії 

українського козацтва, які твердять про достатньо часте вживання лихослів’я у 

козацькому товаристві. «Козаки поєднували в собі щирий страх перед Богом і з 

такою ж щирістю богохульствували, вони могли сьогодні молитися, стоячи на 

колінах перед іконою, завтра – лихословити, згадуючи усіх святих», – поширює 

мало розповсюджену і необґрунтовану сентенцію автор однієї із таких робіт В. 

Пузій [449; 450]. Ймовірно, це витвір художньої уяви, що не має жодного 

стосунку до історичної правди. Швидше за все ця робота спрямована на 

відверту дискредитацію запорозького козацтва. 

Правопорушення, спрямовані проти церкви, також переслідувалися 

нормами козацького звичаєвого права. Відомий дослідник історії козацтва 

Д. Яворницький (Д. Эварницкий – в російській транскрипції) наводив факти 

посягання окремими козаками на церковне майно та завдання тілесних 

ушкоджень духовенству тощо [64, с. 155; 587, с. 193]. Щоправда, вчений не 

уточнив статус пограбованої церкви, адже в разі її підпорядкування козацькому 

кошу злочин кваліфікувався як посягання на майно товариства. В будь-якому 

випадку викрадення майна, пограбування храмів, монастирів належали до 

категорії тяжких злочинів, адже санкції за їх вчинення були досить жорстокими 

[32, с. 36]. Козацьке товариство засуджувало такі дії та на противагу їм само 

відкривало, утримувало і фінансувало значну кількість церков, каплиць на всій 

території вольностей Війська Запорозького. В слободках та зимівниках 

зводилися маленькі «скити», «божниці» [173, с. 177], де розміщувалися ікони у 

багатих кіотах (кіот – засклена шафка для розміщення ікони, яка прикрашає її 

та захищає від вологості, забруднення та руйнування) [451]. 

Самостійну групу злочинів, що мали місце на Запорозькій Січі та у 

вольностях Війська Запорозького, становили вчинки, спрямовані проти сім’ї та 

моралі. У зв’язку з тим, що козаки – січовики були здебільшого неодруженими 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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[64, с. 155], то більшість дослідників не бачать підстав для  існування злочинів 

проти сім’ї [116, с. 58; 57, с. 389]. Однак А. Скальковський описує випадки, де 

кошовий отаман вирішує шлюбно-сімейні спори, здійснює розлучення 

одружених козаків, що проживали поза межами Січі, у паланках, на території 

вольностей Війська Запорозького. Відтак злочини проти сім’ї мали місце, але 

фіксувалися на тих територіях, де проживали одружені козаки [476, с. 161]. 

Суворе дотримання традиції щодо заборони для жінок перебувати на 

території Січі, що залишилася непорушною аж до її ліквідації, інколи 

приводило до курйозних випадків [57, с. 411]. Прусський генерал Х. Маншейн 

описує випадок, коли під час війни Росії з Туреччиною на Січ прибув гарнізон з 

російськими військами під командуванням полковника Глібова, який запросив 

до себе дружину. Дізнавшись про це, усі козаки оточили полковника і вимагали 

відмінити її приїзд. Скасувати його не вдалося, адже жінка уже була в дорозі. 

Проте, коли жінка прибула до воріт Січі, її не впустили до табору, після чого 

вона змушена була повернутися додому [148, с. 9].  

Отже, першим видом злочину проти сім’ї та моралі для козака було 

порушення обітниці безшлюбності або приведення жінки на Січ. Її статус не 

мав значення. Як дружинам, так і донькам, матерям чи сестрам вхід на 

територію табору не дозволявся [57, с. 408]. За вчинення злочину 

відповідальність покладалася не на жінку, а на козака, який допустив прибуття 

до Січі представниць жіночої статі. 

Окремим видом злочину проти моралі була розпуста. Вона породжувалася 

обставинами, описаними у попередньому абзаці, – відсутністю жінок на Січі. 

Відтак досить часто у козацькому товаристві траплялися прояви 

гомосексуалізму та зоофілії, проте норми звичаєвого права стояли на сторожі 

захисту лицарської моралі [183, с. 58; 184, с. 26]. 

Злочином проти моралі вважалося знеславлення або словесна образа 

жінки. Цей висновок можна зробити на основі випадку, який мав місце на 

початку ХVIII ст. Із матеріалів Запорозького Січового архіву, що збереглися у 

фельдмаршала Російської імперії М. С. Воронцова та були передані 
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російському історику А. Скальковському на опрацювання [476, с. VII], 

дізнаємося про ганебний вчинок козака Канівського куреня Федора Маляра, 

який знеславив дівчину Анну Перехрестку. Потерпіла, зазнавши публічного 

приниження, звернулася до кошового отамана із відповідною скаргою. 

Відповідь очільника козаків відобразилася у «Наказі до Самарського 

полковника» від 7 листопада 1772 р. У ньому засуджувався вчинок Федора 

Маляра такими словами: «Цей порок лежить не тільки на Анні Перехрестці, а й 

знеславлює усе Військо Запорозьке» [476, с. 161]. 

Таким чином, проаналізувавши наявні джерела, у яких зафіксовані 

поодинокі факти вчинення злочинів проти віри, церкви, сім’ї та моралі, можна 

обґрунтувати і сформулювати окремі висновки та узагальнення. По-перше, 

православ’я стало найважливішим об’єднавчим духовним фактором, що 

консолідував січове козацтво, створивши з нього справжню військову 

корпорацію. Саме вона стала осередком боротьби не з країнами православного 

світу, а переважно з тими, де державною релігією був іслам (Кримський ханат, 

Османська імперія) і в такий спосіб стала своєрідним оборонним редутом від 

просування ісламу до кордонів Західної Європи. По-друге, чоловічий 

лицарський орден відчайдушно оберігав нормами звичаєвого права ті традиції, 

які сформувалися в ньому впродовж століть існування. Чи не найважливішими 

серед них були приписи, що імперативно забезпечували правопорядок в частині 

недопущення вчинення злочинів проти віри, церкви, сім’ї та моралі. 
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2.5 Підстави настання юридичної відповідальності в церковному праві 

Української гетьманської держави (Війську Запорозькому) 

 

Посилення національного та  соціального гніту з боку Речі Посполитої 

спричинило до розгортання широкого визвольного руху, який з часом переріс у 

масштабні виступи, в основі яких знаходилося прагнення українців до власної 

держави [571, с. 245]. Вона постане як продукт історичного розвитку 

українського народу [562, с. 86], яку започаткував талановитий полковник, 

гнучкий дипломат, справжній патріот свого краю – Богдан (Зиновій) 

Михайлович Хмельницький [177, с. 132]. Українська гетьманська держава без 

вагань визначилася із формою правління, яка ввібрала в себе риси 

демократичної республіки з виборною системою органів державної влади. Факт 

національного відродження був визнаний сусідніми країнами. Держава одразу 

стала суб’єктом міжнародного права, що засвідчується численними 

договорами, укладеними між Україною та Річчю Посполитою, Швецією, 

Московським царством [145, с. 11; 346, с. 10; 502, с. 79; 588, с. 181], 

дипломатичним листуванням із Кримським ханатом, бранденбурзьким 

курфюрстром, австрійськими послами, імператором Священної Римської 

імперії німецької нації Фердинандом ІІІ та іншими країнами Європи [558, с. 

53]. Міжнародні договори, наративні джерела – дипломатичне листування 

Б. Хмельницького із монархами європейських держав яскраво демонструють 

правосуб’єктність Української гетьманської держави, яка мала суверенітет в 

межах власної території та незалежність у зовнішніх зносинах.  

Дискусія довкола державності України в середині ХVII ст. у наукових 

колах вичерпана. Проте, як виявилося, не для усіх. Мова йде про Д. Яневського, 

який заперечує факт створення Б. Хмельницьким Української держави. У 

науково-популярному, як він називає, виданні «Проект Україна», що вийшло у 

2018 р., автор безапеляційно заявив, що «ні Мазепа, ні його попередники чи 

наступники, які мали посади гетьманів, герцогів, головнокомандуючих, жодним 

легітимним правителем Європи не визнавалися, так само як і державний статус 
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так званої Гетьманщини, яка формально залишалася невід’ємною частиною 

Речі Посполитої до моменту остаточної окупації Російською імперією» [591, 

с. 8]. Ця теза сіє сум’яття у середовищі науковців, адже під собою не містить 

жодної доказової бази. Автор ігнорує роботи десятків українських і зарубіжних 

дослідників, не бере до уваги масив джерел, виявлених і оприлюднених 

сучасними археографами. «Проект» Д. Яневського інакше, як псевдонауковим, 

дезінформуючим та антиукраїнським назвати не можна. 

Ми прихильники погляду, який обґрунтовано в науковій літературі і 

спирається на твердження, що Українська гетьманська держава (Військо 

Запорозьке) мала усі ознаки держави, а саме: органи влади, населення, 

територію, власне законодавство, суверенітет, який визнавався Річчю 

Посполитою на підставі «Декларації його королівської милості Запорозькому 

Війську на дані пункти супліки» від 8 серпня 1649 р., що була ратифікована 

Сеймом та отримала назву Зборівської угоди [194, с. 8]. Відтоді Військо 

Запорозьке розпочало свій власний шлях, кінцевою метою якого була 

українська держава. Не дарма в дипломатичному листуванні та в укладених 

міжнародних договорах гетьман підписувався латиною «Bohdan Chmielnicki, 

duk Cohorte Zaporow», що дослівно означає «Богдан Хмельницький, герцог 

(володар) когорти (народу, люду) Запорозької» [142, с. 596]. Монархи 

європейських країн не лише визнавали його титул, а й відповідали 

Б. Хмельницькому як рівному їм правителю держави.  

Отже, визнання незалежної Української гетьманської держави 

європейськими правителями як суб’єкта міжнародного права є доконаним, 

беззаперечним фактом.  

Розбудова гетьманської держави ідеологічно базувалася на релігійній 

основі. Нерідко Національно-визвольна війна проходила під гаслом боротьби за 

православну віру, ліквідації церковної унії 1596 р. [232, с. 369]. «Попереду 

воював я за свою шкоду і кривду, – так висловлювався Богдан Хмельницький, 

окреслюючи мету революції середини ХVII ст., – тепер воюватиму за нашу 

православну віру» [125, с. 303]. Небезпідставно видатний український історик 
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М. Костомаров називав Українську гетьманську державу «Християнською 

козацькою республікою» [224; 225, с. 24].  

Церковні ієрархи, своєю чергою, підтримували національне та духовне 

відродження України. Так, Єрусалимський патріарх Паїсій в присутності 

єпископів, священиків публічно благословив Богдана Хмельницького із його 

козацьким військом на війну проти Речі Посполитої, тим самим надав церковну 

легітимацію його діям [234, с. 73]. Політика взаємної підтримки церкви та 

держави і навпаки сприяла консолідації української людності. Це 

простежується і у відповідних джерелах права Війська Запорозького [386, с. 

168–176].  

Позаяк Українська гетьманська держава народилася в ході визвольної 

революції, то умови воєнного часу зобов’язували очільників повстання з 

особливою турботою ставитися до життя і здоров’я повсталих, серед яких були 

не лише селяни, міщани, козаки, а й численні представники православного 

духовенства. Зазіхання на покинуте заради спільної мети церковне майно, 

власність священиків, їхнє життя, засади православної віри охоронялися 

відповідними нормативними актами, виданими Богданом Хмельницьким.  

Численні дослідники, що зверталися до історії права Української 

гетьманської держави, систематизували комплекс джерел права і виділили із 

них найбільш характерні для доби, котра досліджується, - гетьманські 

універсали [302, с. 185]. Саме в них фіксувалися підстави настання юридичної 

відповідальності за злочини проти віри та церкви.  

В перекладі з латинської мови універсал «universalis» означає «загальний». 

В радянській історіографії дефініція «універсал» розглядалася як 

«односторонній акт гетьманської волі, який міг мати значення і закону, і 

підзаконного акта» [482, с. 46]. Українське юридичне енциклопедичне видання 

під редакцією академіка Ю. Шемшученка визначає універсали як «письмові 

розпорядчі акти аміністративно-політичного змісту, які в Україні в другій 

половині XVII – XVIII ст. видавали гетьмани, Генеральна військова канцелярія, 

іноді представники генеральної старшини і полковники» [581, с. 211].  
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Оптимальне визначення акта, на нашу думку, було запропоноване 

сучасними дослідниками В. Прусом, С. Будником та О. Шкуратенко. Під ними 

вчені вбачають нормативно-правові акти гетьманської влади другої половини 

XVII – першої половини XVIII ст., котрі регламентували суспільні відносини 

шляхом встановлення (скасування або зміни) правових норм, визначали права і 

обов’язки конкретних учасників правовідносин, встановлювали ступінь 

відповідальності окремих осіб та суспільних станів за вчинені ними 

правопорушення [69, с. 53]. 

У світлі тематики нашої дисертаційної роботи розглянемо зміст 

універсалів у частині виявлення підстав настання юридичної відповідальності 

за правопорушення у сфері церковного права. Аналіз пам’яток права дав 

можливість виокремити такі види злочинів.  

Злочини проти віри ми відносимо до першої групи. Застереження щодо 

заборони чинити утиски православним та перешкоджати їм сповідувати 

грецьку віру містяться в «Універсалі Богдана Хмельницького з повідомленням 

про мир і попередженням, щоб шляхта не пригноблювала селян та не чинила 

утисків православній вірі», виданому в м. Острозі 12 грудня 1648 р. гетьманом 

після укладення перемир’я із Річчю Посполитою [537, № 18, с. 82–83]. 

Документом він не лише повідомляв місцевих князів про «припинення 

пролиття крові між християнами», а й застерігав від створення будь-яких 

перешкод для вільного функціонування і поширення православної віри [537, № 

18, с. 82–83]. 

Різновидом злочину проти віри було богохульство, яке також 

переслідувалося законодавством Української гетьманської держави. Так, 

«Універсалом полковникам миргородському і прилуцькому про покарання 

козаків, які втручаються у церковні справи та зневажають священиків» від 

5 березня 1649 р. [537, № 22, с. 88–89] заборонялося знеславлення церковних 

кліриків, втручання у їхні духовні справи. Підставою для видання нормативно-

правового акта слугувала скарга митрополита Київського та ігумена 

Мгарського монастиря отця Калістра до гетьмана Війська Запорозького 
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Богдана Хмельницького. Церковні ієрархи нарікали на козаків, які у володінні 

князя Вишневецького здійснили богохульські, ганебні вчинки, тим самим 

знеславили святих отців монастиря. У відповідь на скаргу гетьман видав 

універсал, у якому застерігав: «До відомості доносимо кожному, щоб всі знали і 

цього минували і пани полковники, сотники, отамани, козаки Війська 

Запорозького від старших до найменших,…. в справи духовні, церковні 

священні не втручатися, але й самих тих священиків, духовних отців наших не 

зневажати» [537, № 22, с. 88]. В противному разі, за такі вчинки норми 

гетьманського універсалу передбачали кримінальну відповідальність.  

Злочини проти життя, тілесні ушкодження, завдані духовенству, ченцям 

слід віднести до окремої групи протиправних діянь. Вони криміналізувалися 

«Універсалом полковникам миргородському і прилуцькому про покарання 

козаків, які втручаються у церковні справи та зневажають священиків» від 

5 березня 1649 р. [537, № 22, с. 88–89], «Універсалом про покарання тих, хто 

нападатиме на ченців Магарського монастиря» від 19 травня 1651 р.
 
[537, № 46, 

с. 117] та іншими. Перший документ був виданий на підставі звернення 

Митрополита Київського та ігумена Мгарського монастиря до гетьмана 

Богдана Хмельницького, у якому висловлювалося стурбованість церковних 

ієрархів втручанням козаків у церковні справи. Вони просили гетьмана 

захистити від фізичного посягання на життя, здоров’я ченців та церковних 

людей. «Деякі з товариства нашого, козаки Війська Запорозького сміють не 

тільки в справи духовні, церковні, священні втручатися, але й самих тих 

священиків, духовних отців своїх зневажати, здоров’я їх позбавляти, до смерті 

забиваючи, - йшлося в Універсалі, - тому владою нашою гетьманською 

приказуємо, аби таких свавільників карати, які б найменшу кривду місцю 

святому не чинили» [537, № 22, с. 88]. 

Наступна підстава настання юридичної відповідальності в церковному 

праві Української гетьманської держави (Війську Запорозькому) охоплюється 

категорією злочинів проти церкви. Згадка про цей вид правопорушень 

міститься у багатьох гетьманських універсалах. У них застерігається від 
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пошкодження, викрадення церковного майна, пограбування монастирів тощо. 

Серед них можна назвати: «Універсал прилуцькому сотникові і отаману про 

покарання учасників нападу на Густинський монастир на чолі із Костем 

Карпенком та Карпом Лихим» від 2 липня 1648 р. [537, № 15, с. 78–79]. У 

документі йшлося про вчинення збройного нападу на Густинський монастир 

підданими Війська Запорозького на чолі з К. Карпенко та К. Лихим. 

Зловмисники зруйнували частину монастирських будівель, пограбували храми, 

а жителів обителі, які її захищали, безжально вбили. «З великою жалістю 

дійшла до нас інформація про безбожних і свавільних людей, які святі місця, 

монастирі знівечили і дощенту спустошили, за які ми з давніх часів життя своє 

віддавали, за віру нашу православну і за збереження храмів божих, - йдеться в 

Універсалі, - а нині, щоб вони не спустошувалися, ми маємо уважно стежити, 

боячись від Господа Бога суворої кари, щоб більше такого не було» [537, № 15, 

с. 78]. Відтоді Б. Хмельницький особисто став опікуватися Густинським 

монастирем, що сприяло його відбудові, збереженню і процвітанню. Глава 

держави взяв на себе обов’язок забезпечувати охорону громадського порядку 

загалом та охороняти церковне майно, недоторканність монастирів, церковну 

власність від злочинних посягань та розбою зокрема. 

Встановлюючи юридичну відповідальність за злочини проти церкви, 

гетьманська влада законодавчо захищала не лише майно культового 

призначення, а й господарські об’єкти. Гетьман оперативно реагував на 

протиправні дії своїх підданих, що забезпечувало швидке відновлення 

порушених прав. Так, «Універсалом про заборону робити шкоду Густинському 

монастирю в його млині села Валки» від 18 жовтня 1649 р.
 
[537, № 27, с. 92–93] 

глава держави нагадував полковникам, сотникам, отаманам і всьому товариству 

Війська Запорозького, що Густинському монастирю належить два млина – один 

ступний, а другий для борошна. Ченці монастиря мали повне право 

користуватися ними для свого повсякденного життя, при цьому світським 

людям заборонялося їм перешкоджати в цьому. «Ми нагадуємо товаришам 

нашим, щоб жодної перешкоди у користуванні своїми млинами монастир 
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Густинський не мав, - наголошувалося в документі, - а хто до того млина 

молоти хоче привозити, то лише з дозволу ігумена і братії монастиря, а хто її не 

матиме і своєвільно буде млином користуватися, то пану полковнику 

прилуцькому суворо карати, не відсилаючи до нас» 
 
[537, № 27, с. 92–93]. 

До злочинів означеної категорії також належить порушення права 

власності церкви на нерухоме майно – озера, ставки, ліси, хутори. 

Протиправність вчинків визначалася такими універсалами як «Про заборону 

козакам робити шкоду в лісах Київського Михайлівського Золотоверхого 

монастиря» від 22 листопада 1649  р. [537, № 29, с. 94–95], «Про заборону 

порушувати володіння Максаківського Спасо-Преображенського монастиря» 

від 15 травня 1651 р.
 
[537, № 46, с. 118] та «Про заборону перешкоджати 

ченцям Київського Межигірського монастиря у володінні Харковецьким ставом 

та млином» від 24 травня 1651 р.
 

[537, № 46, с. 118], а також «Наказом 

отаманам і жителям сіл Хацьків, Голов’ятине не чинити шкоди в Бузькові – 

хуторі Печерського монастиря» від 15 грудня 1651 р. [537, № 54, с. 124] та 

іншими.  

У першому універсалі гетьман застерігав козаків від протиправних 

вчинків, спрямованих на порушення церковної власності. Нормативно-

правовим актом заборонялося вирубувати деревину, знищуючи діброву в лісах 

Михайлівського Золотоверхого монастиря. На те йому скаржився ігумен 

обителі, який звинувачував сотника Васильківського та козаків із сіл Глевахи, 

Малютинки, Юріївки у вчинених злодіяннях [537, № 29, с. 94–95].  

Універсалами як джерелом гетьманського права неодноразово 

користувалися й наступники Б. Хмельницького, щоправда, їхнє змістове 

наповнення дещо змінилося. Правове регулювання взаємин держави і церкви 

перемістилося в іншу площину. Після завершення Національно-визвольної 

війни з Річчю Посполитою потреба посилення юридичної відповідальності за 

злочини проти церкви, церковного майна, життя священиків об’єктивно 

відпала. На порядок денний постали інші проблеми. Гетьманські універсали 

стали інструментом правового забезпечення права власності церков і 
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монастирів на землю та іншу нерухомість. Так, Іван Виговський 27 серпня 

1657 р. закріпив за Мгарським монастирем право власності на озера Чигирин-

Дубрівські [538, № 6, с. 5], а 17 жовтня 1657 р. передав у володіння  

Межигірському монастирю місто Вишгород та сусідні села [538, № 13, с. 57]. 

Своєю чергою, Юрій Хмельницький 1 січня 1660 р. підтвердив власність 

Батуринського Крупицького Миколаївського монастиря на села з ґрунтами і 

млинами, надану його батьком [538, № 80, с. 136, 550, арк. 1-2 зв.]. Гетьман 

Петро Дорошенко 26 лютого 1672 р. підтвердив права Прилуцького 

Густинського монастиря на Водичні озера [538, № 301, с. 433]. 7 червня 1671 р. 

Дем’ян Многогрішний також підтвердив права Лубенського Мгарського 

монастиря на село В’язовець з усім майном, що йому належить [538, № 399, 

с. 556, 548, арк. 51], а Іван Самойлович 10 серпня 1682 р. узаконив право 

Київського Михайлівського Панянського монастиря на села Ходосіївку і 

Краничі [538, № 598, с. 785, 552, арк. 5 зв.]. У цих універсалах передбачалася 

сувора відповідальність за порушення права власності на нерухоме майно 

церков і монастирів. 

Окрему групу становлять проступки адміністративного характеру. Вони 

полягають у порушенні адміністративно-територіального підпорядкування 

відповідним монастирям окремих населених пунктів та у відмові виконання 

жителями обов’язкових робіт на їхню користь. У тогочасних історичних та 

правових пам’ятках він називався «послушенством» і визначався як обов’язок 

трудової повинності на користь церкви чи монастиря [441, с. 610]. 

Вивчення нормативно-правових актів гетьманської влади другої половини 

ХVII ст. свідчить про непоодинокі випадки правового регулювання цієї сфери 

суспільних відносин. Необхідність здійснення послушенства українськими 

селянами фіксується універсалами Б. Хмельницького «Про послушенство селян 

села Підгорець Печерському дівочому монастирю» від 28 грудня 1648 р. [537, 

№ 20, с. 85–86, 549, арк. 1], «Про послушенство селян сіл Вишеньки та Великі і 

Малі Дмитровичі Флорівському монастирю» від 22 грудня 1648 р. [537, № 19, 

с. 85], «Про послушенство жителів села Вереміївка Київському Пустинському 
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Микільському монастирю» від 30 листопада 1651 р. [537, № 52, с. 122–123], 

«Про послушенство міщан Максимівки і Городища монахам Київського 

Пустинного Микільського монастиря» від 26 квітня 1650 р. [537, № 33, с. 103–

104] тощо. У цих документах глава держави зобов’язував селянство виконувати 

повинності на користь відповідного монастиря, до якого вони належать. В 

останньому універсалі, зокрема. наказувалося: «… аби до того монастиря 

належали піддані холмські, ядутинські, пральничанські, восочанські, 

красноставські і максаковські жителі так, як то здавна було і тепер традиційне 

послушенство слід віддавати, супротиву ніякого не здійснюючи» [537, № 33, 

с. 103–104].  

Незважаючи на те, що політика гетьманської влади була спрямована на 

руйнацію феодально-шляхетської системи Речі Посполитої, універсали 

Б. Хмельницького містять норми, що в тій чи іншій мірі зобов’язують залежних 

селян і міщан працювати на свого власника. У нашому випадку їхнім 

власником виступала церковна організація. «Владою нашою гетьманською 

суворо нагадуємо, аби так ви піддані, які під приводом козацтва не хочуть на 

монастир працювати, повинності віддавати чесній Магдалині Білецькій ігумені 

Печерського монастиря і всім сестрам у Христі того ж монастиря повинності і 

бути піддані та усякі відробляти роботи під суворим нашим військовим 

покаранням», - такі інструкції прописувалися гетьманською владою [537, № 20, 

с. 85–86]. 

За твердженням Ю. Мицика, саме Б. Хмельницький «зобов’язав залежних 

селян нести «звикле послушенство» на користь Київської митрополії» та 

монастирів [448, с. 306]. Цю стратегічну лінію у церковному питанні 

продовжили і його наступники – очільники Української гетьманської держави 

[537, с. 92 - 104]. 

Гетьман не вважав за доцільне зараховувати до військового козацького 

стану монастирських підданих, будучи переконаним у необхідності їх більш 

продуктивного використання на господарських роботах для розвитку 

православної церкви. «Ми зовсім не хочемо від монастирів, а особливо від 



201 

 
 

бідних, підданих забирати, - йшлося в універсалі Б. Хмельницького, - бо на 

військову службу Бог дасть людей охочих і без церковних, а Вас, хто всі в 

Підгірцях знаходиться, по-старому послушенство відробляти, а хто буде 

противитися, ті як військові неприятелі покарані будуть» [537, № 20, с. 85–86]. 

У такому ж ключі діяли наступники Б. Хмельницького, які власними 

нормативно-правовими актами пролонговували статус монастирських 

підданих. Їх намагалися не призивати до військової служби, покладаючи на них 

виконання потрібних для монастирів господарських функцій. Це 

підтверджується відповідними документами, серед яких «Універсал Івана 

Брюховецького з наказом козакам не чинити шкоди у володіннях Лубенського 

Мгарського монастиря, а жителям села Хитці й В’язівка виконувати 

встановлені повинності» від 24 липня 1663 р. [537, № 189, с. 290] та інші. 

Самостійну групу злочинів проти церкви становлять діяння, спрямовані на 

недотримання податкових зобов’язань на користь церкви чи монастирів. Варто 

зауважити, що у попередню епоху не зустрічаємо згадок на рівні законодавства 

про необхідність сплачувати десятину на користь церкви. Проте в Українській 

гетьманській державі була відновлена традиція, започаткована князем 

Володимиром на Русі щодо утримання церков і монастирів коштом населення. 

Так, у «Наказі ковалинським і дівичлинським козакам» від 30 травня 1652 р. 

гетьман Б. Хмельницький зобов’язував тих, що мали земельні наділи та маєтки 

на території, підпорядкованій Київському Пустинському Микільському 

монастирю, сплачувати спеціальний податок. «Хто з козаків і межах церковних 

землеволодінь має осілість, – записано в наказі, – повинен десятину сплачувати 

на монастир за всяке збіжжя, а також покотельщину та очкове» [537, № 58, с. 

127]. Із висловленого зрозуміло, що положеннями акта встановлювалося 

податкове навантаження трьох видів. Перший податок накладався на вирощені 

зернові культури і сплачувався у вигляді десятої частини з отриманого врожаю. 

Другим податком обкладалися ті козацькі родини, що займалися виноробством. 

За здійснення такої діяльності козак був зобов’язаний віддавати на користь 

монастиря десяту частину виготовленого вина. Третій податок стягувався з 
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бджолярів та сплачувався медовим збором з кожного вулика, що перебував на 

монастирських територіях [302, с. 186].  

Як бачимо, зміст яскраво демонструє тяглість традицій, що зародилися ще 

в Руській державі, до доби Української гетьманської держави. Норми 

документа демонструють зміцнення церковної організації завдяки щедрому 

державному фінансуванню. Грошова допомога надходила не з державної казни, 

а покладалася на плечі шляхтичів і козаків. «Такий давній звичай був, так і 

тепер аби було розказуємо, щоб десятину і покотельщину не забували давати 

кожен козак, який проживає на території монастиря, а якщо такого робити не 

буде, то зазнає нашої військової кари», - цими словами глава держави 

заохочував місцевих жителів матеріально допомагати церкві [537, № 58, с. 127]. 

Наступники підтверджували практику, встановлену Б. Хмельницьким. Цей 

висновок випливає із «Універсалу Івана Виговського Київському Пустинському 

Миколаївському монастиреві про підтвердження привілеїв, наданих 

Б. Хмельницьким щодо сплати показанщини, десятини та очкового» тощо [537, 

№44, с. 81]. 

Отже, на підставі аналізу гетьманських універсалів можемо зробити 

висновок, що світська влада криміналізувала такі види правопорушень як 

злочини проти віри, до яких належало віровідступництво, богохульство 

(приниження честі, гідності духовенства, зневага до святинь), злочини проти 

життя і здоров’я духовенства, чернецтва та злочини проти церкви, які могли 

проявлятися у формі посягань на рухоме або нерухоме майно (пошкодження, 

викрадення церковного начиння, руйнування храмів, вирубку чи підпал лісів, 

викрадення пасіки, самовільне користування млинами, водоймами, землею 

тощо), недотримання обов’язку послушенства та несплата податкових 

зобов’язань, тобто десятини. Така палітра злочинів дещо відрізняється від 

стратифікації підстав настання юридичної відповідальності попередньої епохи, 

що, на нашу думку, пов’язане із особливостями становлення Української 

гетьманської держави, де охорона життя, здоров’я духовенства, церковного 
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майна та монастирської власності, налагодження системи церковного 

фінансування та трудового відробітку становили державний пріоритет. 

Незважаючи на те, що в універсалах українських гетьманів знайшли місце 

ознаки низки злочинів проти віри, але такий вид як чародійство в джерелах не 

виявлений. Разом з тим, архівні матеріали свідчать про наявність кримінальних  

справ, які порушувалися за фактом вчинення цього виду злочину. Кваліфікація 

чародійства як кримінального правопорушення здійснювалося судовими 

органами Української гетьманської держави на підставі норм магдебурзького 

права. Так, частина четверта Гродського Уставу передбачала покарання за 

прояви чаклунства, спрямовані на завдання шкоди особі, природі чи тваринам 

[639, с. 221 – 222]. «Якщо би з’ясувалося, що хто б навчав чародійству іншу 

особу, або погрожував кому-небудь чародійством, а потім сталося нещастя, у 

того, проти кого була проголошена погроза, - передбачали приписи Уставу, - то 

підозрюваного в чаклунстві, внаслідок його слів, зовнішнього вигляду та інших 

обставин, властивих чаклунам, слід звинуватити перед судом і, якщо ознаки 

чаклунства підтвердяться, покарати» [639, с. 221 – 222; 18, с. 6 – 7]. 

Віра в існування такого явища як чаклунство, звернення до послуг волхвів, 

чародійок були традиційним явищем для тогочасного суспільства, адже 

неможливість пояснити окремі процеси в природі породжували демонологічні 

уявлення, які протиставлялися силам добра [18, с. 3 – 4].  

В Українській гетьманській державі склад цього виду злочину мав 

особливу кваліфікацію суб’єктивної та об’єктивної сторони. Так, на відміну від 

сусідніх країн як Західної, так і Східної Європи, де чаклунство переслідувалося 

на законодавчому рівні, у Війську Запорозькому не лише не існувало прямих 

заборон, а й на практиці протиправними вважалися ті прояви чародійства, що 

були суспільно небезпечними і тягли за собою відповідні негативні наслідки. 

«Допускаючи можливість чародійства та таємного виливу на побутові явища, 

повсякденні життєві обставини, народ не вважав джерелом таких впливів злих 

духів, - писав дореволюційний дослідник Б. Антонович, - народний погляд на 

чародійство був не демонічний, а пантеїстичний, тобто такий, що допускав 
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наявність надприродних сил і законів, які відомі окремим особам, проте їх 

знання не розцінювалося як злочинне, а правопорушенням вважатиметься лише 

використання та застосування таких сил на шкоду людині» [18, с. 7].  

Відтак криміналізувався не факт володіння надприродними здібностями, а 

його застосування на шкоду іншій людині. При цьому звернення до 

надприродних сил заради здоров’я, успіху, благополуччя допускалося і не 

вважалося кримінально караним. Цей принцип був унікальним і  характерним 

лише для кримінального права Української гетьманської держави. На нашу 

думку, він сформулювався історично і завдячує своїм існуванням кільком 

обставинам. Перша – полягала в нашаруванні християнської культури на 

язичницьку традицію, де останній вдалося зберегти свої риси, вмонтувавшись у 

нову моноїстичну віру. Друга особливість пов’язана із відсутністю у 

православній традиції інквізиційного процесу, на плечі якого було покладено 

боротьбу із єритиками та чаклунами в католицьких країнах Західної Європи. 

Третя обставина полягала у демократичності політичного режиму, де панували 

принципи здорового глузду, людиноцентризму, гуманізму, на відміну від 

абсолютиського режиму Московського царства, де жорстка централізована 

кримінально-правова політика пронизувала усі сфери суспільного життя.  

В таких умовах чаклунство і чародійство були достатньо поширеними 

явищами. Про це свідчить «Повідомлення німецької газети» від 17 липня 1651 

року, де йдеться про Берестецьку кампанію Б. Хмельницького. «У цій 

місцевості не відбувалося нічого надзвичайного, крім того, що навколо 

тамтешніх фортець, в окрузі на три або чотири милі, дуже розповсюдилося 

чаклунство, вживається багато небезпечних напоїв або порошків, від яких шість 

сім людей згоріло одразу, що, до речі, тут трапляється часто», – опублікував 

переклад з німецької сучасний джерелознавець, знаний  дослідник історії 

України Ю. Мицик [136, с. 50-52].  

Умови демократії не могли не позначитися і на шлюбно-сімейних 

відносинах. Їх регулювання покладалося на норми звичаєвого права, що 

ґрунтувалися на основі принципів моралі, а контроль за дотриманням 
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здійснювала, насамперед, родина, громада, а вже потім церква і держава. 

Остання втручалася у середовище сім’ї лише у випадках існування майнових 

спорів, розподілу майна чи спадкування, а церква виступала арбітром 

дотримання морально-релігійних приписів, захисником сиріт, вдів, 

незаконнонароджених дітей тощо [321, с. 50-52].  

Як і в попередню епоху, відповідно до приписів Третього Литовського 

статуту 1588 р., який зберігав чинність на Лівобережній Україні до 1840 р. [190, 

с. 110], протиправними вважалися злочини проти сім’ї та моралі, до яких 

належали такі діяння: подружня зрада, розпусне життя дівчини або вдови, 

викрадення чужої дружини, зґвалтування, двоєженство, кровозмішення, 

звідництво жінок для розпусти з метою наживи, вбивство чи залишення без 

догляду новонародженої дитини, неналежне ставлення дітей до своїх батьків. 

Наявність невінчаного шлюбу, тобто сімейного союзу без церковного 

благословення, в Українській гетьманській державі не вважалося 

правопорушенням. Незважаючи на те, що вище православне духовенство часто 

скаржилося на «беззаконне сімейне співжиття», однак простий люд, а почасти й 

вищі верстви тодішнього українського суспільства не поспішали до церкви 

вінчатися. На думку дореволюційного історика, етнографа, письменника, 

дослідника українського звичаєвого права О. Левицького, «в XVI – XVII ст. 

зіткнулися два різні погляди на шлюб і форму його здійснення; церква розуміла 

його як «таїнство» та вважала, що єдиною законною його формою є вінчання, а 

звичаєве право віками виробило свій погляд на шлюб, як на добровільну угоду 

між чоловіком та жінкою, яка і укладалася, і розривалася за згодою двох сторін, 

а щоб ця угода усіма вважалась дійсною, то її потрібно було публічно укладати 

шляхом весілля» [257, с. 554; 258, с. 549 – 570; 262, с. 98 – 107]. Відтак, в 

Українській гетьманській державі вінчання виконувало роль лише релігійного 

акту і не засвідчувало укладення шлюбу. Юридичний факт одруження 

фіксувався лише весіллям, а відсутність вінчання не тягло за собою підстав 

настання відповідальності та не розглядалося як правопорушення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Загалом, за дотриманням норм шлюбно-сімейного права ретельно стежила 

родина. Батьківське благословення та їхня воля були визначальними. Саме вони 

через процедуру оглядин та сватання обирали подружню пару дітям, 

домовлялися про укладення шлюбу, матеріальне забезпечення нової сім’ї. 

Словесна згода наречених на шлюб, яку вони давали по досягненню повноліття, 

також була обов’язкова. Мовчання вважалося проявом позитивного рішення. 

Якщо діти не приставали на батьківську пропозицію, то попередній «зговір 

сватів» вважався не дійсним і шлюб не укладався [57, с. 483; 379, с. 173 – 174]  

Натомість в Московському царстві держава намагалася всіляко 

контролювати сферу шлюбно-сімейних відносин та регламентувати 

повсякденне життя своїх підданих. Сучасні російські дослідники пояснюють 

причини такого втручання держави у особисті немайнові відносини підданих 

патріархальністю влади, яка виходила із обов’язку державної опіки своїх 

підданих [273, с. 155]. На нашу думку, абсолютизм, що проникав навіть у сферу 

шлюбно-сімейних відносин, свідчить про протилежне – намагання державної 

влади встановити тотальний контроль над усіма сферами суспільного життя. 

Московське шлюбно-сімейне право умовно можна назвати державно-

церковним, де прерогатива регулювання належала державі, на відміну від права 

Української гетьманської держави, де подружні відносини підпадали під 

монопольне регулювання родини. Церква виконувала другорядну місію, а 

держава лише окреслювала найважливіші контури, застосовуючи в 

законодавстві низку відсилочних норм до положень канонічного права, які 

сформувалися в епоху Вселенських соборів та були рецепійовані Руською 

державою в період запровадження християнства. Відтак, в Українській 

гетьманській державі бачимо стійкість, тяглість народних звичаїв, що глибоко 

укорінилися в світоглядних традиціях русько-української людності. 

Таким чином, в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому) 

підстави настання юридичної відповідальності фіксувалися приписами 

гетьманських універсалів та забезпечувалися нормами звичаєвого права. Умови 

становлення і розвитку демократичної Української гетьманської держави 
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змінили акценти у сфері регулювання державно-церковних відносин. З одного 

боку гетьман посилив охорону життя і здоров’я священства, духовенства, 

церковного рухомого та нерухомого майна, криміналізував злочини проти віри, 

до яких зарахував віровідступництво та богохульство, а з іншого – визначив 

порядок послушенства, тобто виконання трудової повинності на користь 

монастирів, та визначив розмір податкового навантаження, яке сплачувалося на 

користь церкви. Недотримання згаданих приписів слугувало підставою для 

настання юридичної відповідальності. При цьому державна влада абсолютно не 

втручалася у сферу шлюбно-сімейних відносин, віддавши цей інститут під 

контроль родини, суспільства. Його функціонування забезпечувалося нормами 

звичаєвого права, що охороняли родину від будь-яких аморальних проявів, 

віддаючи перевагу волі обох сторін.  
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Висновки до розділу 2 

 

Нормативні підстави настання юридичної відповідальності за церковні 

правопорушення, беззаперечно, зафіксовані в джерелах церковного права. 

Основна їх частина була створена правотворчістю Візантійської держави, 

використаною руською правовою системою. Церкву, як своєрідний, але дуже 

авторитетний інститут держави, остання й уповноважила регламентувати 

моральний, шлюбний, сімейний простір своїх прочан (більшість жителів країн) 

та визначила рамки караності у межах ознак деяких інших правопорушень, що 

потрапили волею очільників держав під церковну юрисдикцію. З огляду на 

певну своєрідність критеріїв класифікації церковних злочинів у Візантії та на 

Русі на їх види, можна зробити певні висновки.  

По-перше, межі дозволених та ознаки заборонених діянь були визначені 

приписами Святого Письма, проте юридичну легітимацію змогли отримати 

лише після легалізації християнства в Римській імперії. Види церковних 

правопорушень встановлювалися державною владою. Правотворча діяльність 

імператорів у сфері церковних відносин характеризувалася дуалізмом, що 

полягав в ухваленні власних правових норм та санкціонуванні правил, що 

видавалися вищою церковною владою.  

По-друге, нормативні підстави настання юридичної відповідальності за 

церковні правопорушення вперше знайшли своє закріплення в кодексі 

римського імператора Феодосія у 438 р. Їх, на переконання більшості 

дослідників, а ми також не виняток, можна поділити на дві групи - злочини 

проти віри та злочини проти моралі. У чинних у подальшому пам’ятках права 

Візантійської імперії, зокрема в Кодексі Юстиніана 534 р., Новелах Юстиніана, 

Еклозі 741 р., Прохіроні 878 р., Епанагозі 889 р., Василіках 890 р., видова 

класифікація злочинів проти церкви лише уточнюватиметься шляхом 

кваліфікації відповідних ознак, деталізуватимуться пом’якшуючі та обтяжуючі 

обставини злочинних діянь тощо. Поповнення групи злочинів проти віри 

станеться пізніше завдяки законодавству імператора Юстиніана (VI ст.), 
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положеннями якого неправдива присяга та богохульство розширять коло 

караних протиправних діянь.  

По-третє, на відміну від Східної Римської імперії, в Руській державі 

існувала інша модель правотворчої діяльності. В період феодальної 

роздробленості Русі ця функція покладалася на великокнязівську владу та 

місцевих князів. Вони видавали устави, що діяли, відповідно, на 

загальнодержавному рівні чи в межах окремого уділу. Першим документом, 

який визначив та законодавчо закріпив підстави для настання юридичної 

відповідальності за церковні правопорушення на Русі, став «Устав князя 

Володимира Святославовича про десятини, суди і людей церковних», 

написаний наприкінці Х – на початку ХІ ст. Він вперше зафіксував види 

правопорушень, які потрапляли під юрисдикцію церковних судів, зокрема: 

сповідування політеїзму, єресь, зневагу до храму чи богослужіння, 

святотатство, блюзнірство, будь-які прояви чародійства, перелюбство, 

розпусту, кровозмішення, розлучення, подружню зраду, викрадення нареченої, 

двоєженство, сімейні суперечки, вбивство матір’ю новонародженої дитини. 

Продовженням загальнодержавної князівської правотворчості у сфері 

регулювання церковних відносин став «Устав Ярослава Володимировича про 

церковні суди» ХІ ст. Саме в ньому знаходимо чіткий перелік церковних 

правопорушень та санкції, що настають за їх вчинення. Окрім того, окремі 

злочини проти церкви та моралі фіксувалися в нормотворчих документах 

місцевого значення, зокрема в «Уставній грамоті Новгородського князя 

Всеволода Мстиславовича про церковні суди, і про людей, і про мірила 

торгові» (1125 – 1136 рр.) та «Уставній грамоті Смоленського князя Ростислава 

Мстиславовича і єпископа Мануїла» 1150 р.  

По-четверте, проаналізувавши ознаки складів церковних правопорушень, 

передбачених руськими джерелами церковного права державного походження, 

ми поділили їх на чотири групи. До першої зарахували злочини проти віри та 

церкви. Протиправні діяння такої групи полягають у сповідуванні політеїзму чи 

виконанні язичницьких обрядів, єресі, зневазі до богослужіння, блюзнірстві, 
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святотатстві, чародійстві. До другої групи злочинів, за аналогією із 

законодавством Візантії, належать злочини проти сім’ї та моралі: перелюбство, 

розпуста, кровозмішення, двоєженство, побиття дітьми своїх батьків або бійки 

між подружжям, вбивство дівчиною своєї новонародженої дитини, самовільне 

розлучення, відмова нареченого від весілля після укладення передвесільного 

договору, крадіжка дружиною майна чоловіка. При цьому зауважимо, що на 

Русі перелік означеної групи злочинів має значно більше кваліфікацій, які 

переслідувалися державою та засуджувалися церквою.  

Третю групу злочинів складають діяння, що не зараховувалися до 

церковних правопорушень у Візантійській імперії, натомість на Русі вони 

вважалися такими. Сюди належать злочини проти особистої свободи та честі. 

Так, ганебними визначалися такі дії: словесна образа чужої дружини, 

вистригання волосся голови чи бороди; бійки між жінками, завдання чоловіком 

тілесних ушкоджень чужій дружині, зґвалтування, заборона дочці виходити 

заміж, за умов її бажання, насильницьке одруження дітей, викрадення 

нареченої з метою укладення шлюбу. Варто зауважити, що більшість статей 

відповідної групи злочинів містять у своїй структурі обтяжуючу обставину, яка 

залежить від об’єкта злочину та відображає становий устрій середньовічного 

суспільства. 

І, нарешті, до останньої належать такі види протиправних діянь, які не 

пов’язані із віросповіданням, інститутом сім’ї, моральними засадами чи 

принципами честі - «інші злочинні діяння, які віднесені князівським 

законодавством до церковної юрисдикції». Кваліфікація таких правопорушень 

передбачалася статтями 32, 33 та 34 Церковного Уставу Ярослава. Злочинними 

визначалися дії: крадіжка коноплі, льону або іншого збіжжя; крадіжка білого 

одягу або полотна та відрізи тканини; крадіжка весільного вбрання чи іншого 

майна, приготованого для організації весілля. Предмет посягання в останньому 

злочині пов’язаний із приготуванням до весілля, тому причини віднесення його 

до церковної юрисдикції є зрозумілими, натомість перші два злочини не мають 
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жодного відношення до сфери церковно-судової юрисдикції.  Проте 

констатуємо і наявність такої категорії злочинів майнового характеру. 

Окрему самостійну групу злочинів складають правопорушення церковних 

людей, тобто священиків, ченців, паламарів, проскурниць, єпископів тощо. 

Відповідні склади злочинів передбачалися церковним Уставом Ярослава і 

стосувалися принципів морально-етичної поведінки духовенства, виконання 

їхніх професійних обов’язків, порядку священицької служби, територіальної 

юрисдикції та окремих питань чернечого життя. 

По-п’яте, розпад Руської державності не зупинив чинності її права. 

Великокнязівське законодавство, безперечно, продовжувало діяти та було 

джерелом права для Галицько-Волинського князівства. Саме там світ побачив 

ще один церковний Устав пера князя Лева Даниловича, даний соборній церкві 

митрополії Галицькій 1301 р. Останній навів перелік церковних злочинів, до 

яких зарахував шлюбно-сімейні справи, злочини проти церкви, духовності, 

моралі та інші протиправні вчинки, не деталізуючи і не конкретизуючи окремих 

видів можливих протиправних діянь.  

По-шосте, входження українських територій до складу Великого 

князівства Литовського і Королівства Польського не ліквідувало існуючої 

системи правопорушень у сфері церковної юрисдикції, щоправда остання 

зазнала окремих змін, покликаних перетвореннями в державно-церковних 

відносинах, чи іншими суспільно-політичними обставинами. Тенденції 

західного середньовіччя не дозволили християнству втратити свій статус. 

Державна влада ставила його в пріоритет порівняно з іншими релігіями 

(іудейством, ісламом). Охорона християнських принципів полягала і в забороні 

антиморальних вчинків та правопорушень, що руйнували підвалини інституту 

шлюбу та сім’ї.  

По-сьоме, нормативні підстави настання юридичної відповідальності в 

церковному праві Великого князівства Литовського фіксувалися різними за 

походженням джерелами права. Поділивши їх на чотири групи, ми до першої 

зарахували українські пам’ятки церковного права (Правила Віленського 
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православного собору 1509 р., Устави церковних братств, Требник Петра 

Могили 1640 р. та інші). До другої групи джерел ввійшли жалувані грамоти 

великих князів і королів загальнодержавного та місцевого значення. До третьої 

групи належать кодифікаційні збірки світського законодавства, а саме: 

Судебник Великого князя Казимира 1468 р., Перший Литовський статут 

1529 р., Другий Литовський Статут 1566 р. та Третій Литовський Статут 1588 р. 

Останню групу складають приватні збірки державно-церковного законодавства 

(Кормчі книги, Законне Правило 1620 р.). 

Серед джерел третьої групи особливе значення має «Жалувана грамота 

Литовського Великого князя Олександра нареченому Київському митрополиту 

Йосифу і православним єпископам Литовських і Руських областей про 

недоторканність Святительського суду і церковного майна на основі так 

званого «Свитку Ярослава» від 20 березня 1499 р. Саме вона законодавчо 

підтвердила чинність правових норм Руської держави, відображених в Уставі 

великого князя Ярослава. Відтворивши зміст останнього, державна влада 

Великого князівства Литовського вперше надала перелік правопорушень, які 

потрапляли під юрисдикцію церковних судів, зокрема: єресь, самовільне 

розлучення, перелюбство, розпуста та церковні правопорушення духовенства. 

Як бачимо, види злочинів, зафіксовані у редакції «Свитку Ярослава» 1499 р., 

значно відрізняються від оригіналу церковного Уставу Русі. Останній мав 

значно ширший перелік протиправних діянь, віднесених до церковної 

юрисдикції. Відтак Великий князь Литовський Олександр хоча і підтвердив дію 

церковно-правових джерел Руської держави, проте в його редакції підстав для 

настання юридичної відповідальності було значно менше. 

По-восьме, на підставі аналізу відповідних джерел права ми виокремили 

правопорушення, які в залежності від об’єкта посягання поділили на три групи. 

До першої ми зарахували злочини проти віри та церкви. На відміну від 

попередньої епохи у Великому князівстві Литовському законодавець означеним 

правопорушенням присвятив значно менше уваги. Охороняючи християнську 

релігію загалом, а не лише одну з її гілок, склад злочинів проти віри набув 
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іншого змісту. Так, світські джерела права передбачали відповідальність за такі 

діяння як тримання іновірцями християн у неволі, апостазію (перехід до іншої 

релігії) чи заохочення до неї, оскоплення, вигодовування жінками-

годувальницями дітей іудеїв чи мусульман, єресь, чародійство. Джерела 

церковного права до цієї групи додавали правопорушення, які раніше не були 

зафіксовані, а саме: симонію, порушення права патронату та заборону 

світським людям користуватися Кормчою книгою. 

Законодавство Великого князівства Литовського було суголосне із 

правовою традицією Руської держави в частині охорони християнських засад 

сімейного життя та моральності суспільства. Відтак діяння, що посягають на 

руйнування даних принципів, кваліфікувалися злочинними різноманітними 

джерелами як церковного, так і державного права. Кваліфікація правопорушень 

полягала у вчиненні: самовільного розлучення, двоєженства, перелюбства, 

розпусти, проституції та сутенерства, заміжжя без дозволу батька або родичів, 

порушення кровної спорідненості, шлюбного віку, порушення умов укладення 

другого шлюбу, злочинних вчинків дітей проти батьків. Порівняння видів 

правопорушень означеної групи із відповідними періоду Руської держави 

свідчить, що окремі вчинки, які переслідувалися церковними уставами великих 

князів київських, в нових умовах державності втратили свою криміналізацію, 

натомість з’явилися нові склади діянь, невідомі раніше. 

Третю групу правопорушень складають злочини проти особистої свободи 

та честі. Як і в законодавстві Руської держави, так і у Великому князівстві 

Литовському найтяжчим серед них було зґвалтування. Воно переслідувалося 

усіма редакціями литовських статутів. Інші діяння означеної групи полягали у 

викраденні нареченої або в перешкоджанні родичів видати дівчину заміж за 

умов її прагнення. 

У частині встановлення нормативних підстав настання юридичної 

відповідальності за правопорушення проти віри, сім’ї, моралі та честі джерела 

права Великого князівства Литовського рецепіювали окремі положення із 

законодавства Русі, однак потреба пошуку дотримання релігійного паритету 
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між католицизмом і православ’ям не дозволила окремим видам злочинів 

проникнути до правової системи Литовської держави. Натомість умови 

українського середньовіччя сприяли появі складів церковних правопорушень, 

які раніше не були відомі правовій традиції Русі.  

По-дев’яте, фіксуючи підстави для настання юридичної відповідальності за 

церковні правопорушення в джерелах церковного права державного 

походження, законодавець як у Руській державі, так і у Великому князівстві 

Литовському намагався врегулювати новий формат суспільних відносин, що 

формувався під впливом християнської релігії. Реалізація означеної мети 

відбувалася разом із виконанням ряду важливих функцій. До першої та 

основної функції належить охоронна, яка полягала у попередженні церковних 

правопорушень. Не менш важливою була друга функція – виховна. На неї 

покладався обов’язок попередження вчинення злочинів проти сім’ї, моралі, 

віри та церкви. Третя функція - захисна, що передбачала відновлення 

порушених суб’єктивних прав чи примусову реалізацію невиконаних 

обов’язків. До останньої належала каральна функція, яка виражалася у 

встановленні певних обмежень для порушників норм церковного права, 

позбавленні їх певних матеріальних чи нематеріальних благ, накладенні 

штрафних санкцій, позбавленні життя. 

Отже, правова система Великого князівства Литовського була сформована 

на основі руської правової традиції, при цьому вона не відкинула елементів 

польського, німецького права та, власне, литовських звичаїв, а тому не слід 

відкидати західноєвропейський правовий вплив. Саме симбіоз двох правових 

культур Заходу і Сходу вплинув на формування інституту юридичної 

відповідальності у сфері церковної юрисдикції в українському праві ХІV – 

середини ХVIІ ст. 

По-десяте, виразником загальних тенденцій і закономірностей розвитку 

українців як окремої етнічної спільноти, носієм національної ідеї та творцем 

самобутньої правової культури в епоху Середньовіччя було українське 

козацтво. Найважливішим об’єднавчим духовним фактором, що його 
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консолідував, витворивши з нього справжню військову корпорацію, була 

православна релігія.  

Козацький лицарський орден керувався нормами звичаєвого права, що 

ґрунтувалися на засадах «здорового глузду». Вони безальтернативно охороняли 

інститути віри, церкви та моралі, посягання на які були криміналізовані та 

визнавалися злочинними. Будь-яке віровідступництво, святотатство, 

богохульство належали до категорії тяжких злочинів, а належність до 

православної віри була однією з головних умов прийняття до козацтва. Окрему 

групу злочинів, що мали місце на Запорозькій Січі та у вольностях Війська 

Запорозького, становили вчинки, спрямовані проти сім’ї та моралі (порушення 

обітниці безшлюбності, приведення жінки на Січ, розпуста, словесна образа 

жінки). Імперативно забезпечуючи правопорядок в частині недопущення 

аморальної, негідної поведінки, козацтво стало своєрідним оборонним редутом 

правосла’я, охороняючи його від католицизму, з одного боку, та від 

ісламінізації, – з іншого. 

По-одинадцяте, національно-визвольна війна, у ході якої постала 

Українська гетьманська держава (Військо Запорозьке), створила особливі 

умови для розвитку українського права. Останнє відкинуло стару польську 

феодальну систему, відкривши шлюзи для поширення січових традицій, які 

суголосно перегукувалися з суспільними настроями. Потреби врегулювання 

нових правовідносин знаходили своє вирішення в гетьманських універсалах, 

які, в тому числі, фіксували і підстави настання юридичної відповідальності. 

Умови військового часу створили потреби для посилення охорони життя і 

здоров’я священства, духовенства, церковного рухомого та нерухомого майна. 

Нова модель державно-церковних відносин відродила традицію послушенства, 

встановила спеціальне податкове навантаження на підданих, що сплачувалося 

на користь церкви. Порушення встановлених приписів вважалося 

правопорушенням, за яке наставала відповідна відповідальність. Державна 

влада безальтернативно охороняла засади православної віри, не допускаючи 

віровідступництва та богохульства. Однак гетьманське законодавство не 
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містило норм, які б встановлювали підстави настання юридичної 

відповідальності за злочини проти сім’ї та моралі. Даний інститут 

регламентувався звичаєвим правом, за дотриманням якого слідкувала родина, 

суспільство, церква.  
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РОЗДІЛ 3 ПРАВОВА ПРИРОДА САНКЦІЙ ТА ЇХНІ ВИДИ В 

ЦЕРКОВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ  

(ІХ – ХVII ст.) 

 

3.1 Становлення форм правового впливу на порушника у церковному 

праві 

 

Дослідження правової природи санкцій та їх видів у церковному праві 

вимагає звернень до витоків становлення форм правового впливу. Означений 

процес не виник стихійно, а має глибоке коріння та ґрунтується не лише на 

візантійському законодавстві, а сягає періоду початку нашої ери – доби 

зародження християнства. Його формування пройшло декілька етапів, 

зумовлених становленням правової системи загалом і церковно-правових 

відносин зокрема. Перший етап, що започаткував себе в роки зародження 

християнства, регламентувався приписами Святого Письма та охоплювався 

терміном «покаяння» [514, с. 141]. Другий етап ознаменувався залученням 

держави, у нашому випадку – Римсько-Візантійської імперії, до церковного 

нормотворення та встановлення відповідної юридичної відповідальності за 

порушення норм церковного права у санкціях статей матеріального права. 

Третій - характеризувався процесом рецепції церковного права до правової 

системи Руської держави, що відбувався паралельно із християнізацією 

руського суспільства та створенням інституту юридичної відповідальності за 

церковні правопорушення в національному праві [301, с. 24 – 30]. Відтак, 

вбачаємо за необхідне докладніше проаналізувати кожен із вищеназваних 

етапів з метою з’ясування природи та особливостей їхньої стратифікації. 

Зародження християнства на Сході Римської імперії, формування ідеології 

релігійного вчення зумовили вироблення системи певних правил поведінки та 

комплексу відповідних виховних і виправних заходів, що застосовувалися до 

порушників відповідних приписів. Становлення християнської спільноти як 

церковної інституції із своєрідною ієрархічною структурою виробило порядок 
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притягнення до відповідальності її суб’єктів у разі порушення ними 

встановлених правил, зафіксованих у текстах ранніх збірок канонічного права. 

Ідеологія раннього християнства мала свої особливості, адже вона до моменту 

ухвалення в 313 р. імператором Костянтином Міланського едикту перебувала в 

Римській імперії у статусі «non grata» [402, с. 4–11]. Вона не лише була 

позбавлена державної підтримки, а й часом зазнавала переслідувань з боку 

державної влади [90, с. 48–60; 553, с. 313–328]. Це безумовно мало ключовий 

вплив на регулювання поведінки суб’єктів церкви, адже їх можна було 

притягнути до відповідальності за порушення внутрішньоцерковного 

законодавства лише у випадку мовчазної згоди порушника та його 

добровільного бажання прийняти покарання для відновлення попереднього 

статусу в церковній громаді. З названих вище причин державний примус у 

цьому випадку не міг бути застосований.  

І з моменту утворення християнської спільноти у ній сформувалися дві 

категорії суб’єктів, які мали різні права та обов’язки. Йдеться про мирян – 

віруючу групу населення і духовенство – осіб, які посідали відповідне місце в 

церковній ієрархії та здійснювали релігійно-обрядові функції. Комплекс 

правомочностей одних і інших був не однаковий, а, отже, і міра юридичної 

відповідальності також була різною.  

Відповідно до норм канонічного права, суб’єкт церкви (мирянин), який 

порушив приписи християнського вчення (вчинив гріх), підлягав покаранню, 

яке йменувалося «excommunicatio», що в перекладі з латинської мови означало 

«відлучення». Воно поділялося на мале та велике. Зміст першого полягав у 

тому, що грішник позбавлявся права спілкуватися з іншими віруючими, йому 

тимчасово заборонялося брати участь у богослужіннях та церковних таїнствах. 

Залежно від тяжкості скоєного на порушника також накладалася епітимія, 

тобто комплекс молитовно-спокутуючих заходів, виконання яких 

забезпечувало виправлення грішника і поновлення його правомочностей як 

повноправного суб’єкта церковної спільноти [554, с. 639]. Великим 
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відлученням визнається анафема, зміст та особливості якої розглянемо дещо 

пізніше. 

Основи доктрини юридичної відповідальності за порушення мирянами 

приписів Святого Письма, Правил Святих Апостолів були закладені єпископом 

Григорієм Неокесарійським у «Посланні» 258 р. [434, с. 67–68]. Прихильником 

його концепції став інший богослов – Василь Великий, який продублював 

відповідні положення у 22-му та 75-му правилах свого вчення. Так, особа, яка 

скоїла церковне правопорушення, відлучалася від церкви та, залежно від 

тяжкості діяння, мала пройти через чотири стадії покаяння, наслідком яких 

ставало очищення та виправлення грішника. Перша стадія мала назву «fletus, 

luctus», що в перекладі з латинської означає «плакати», «голосити». Грішникам 

заборонялося перебувати у храмі. На паперті, плачучи, вони зверталися до 

вірних громади з проханням помолитися за їхнє прощення. Осіб, що 

перебували на даній стадії, називали «плачучі» [434, с. 67–68]. 

На другій стадії покаяння («auditus», тобто «слухання») грішнику 

дозволяли заходити до притвору храму чи стояти біля його дверей та слухати 

частину відправи. У певний момент він мав покинути службу Божу. Осіб, що 

перебували на даній стадії, називали «слухачами» [434, с. 67–68]. 

На третьому етапі («prostration, humiliatio», тобто «припадання», 

«приниження») грішникам дозволявся вхід до храму та перебування в його 

західній частині, стоячи при цьому ввесь час на колінах. Їх називали 

«припадаючими» або «коліноуклінними». Вони також не могли бути 

учасниками євхаристії, а тому у визначений момент богослужіння мали 

покинути приміщення храму [434, с. 67–68]. 

На четвертій стадії («statio consistentia», тобто «спільне стояння») 

покаянним дозволялося бути присутніми в приміщенні храму впродовж усього 

богослужіння та молитися разом з іншими вірними християнами. Щоправда, 

вони ще не могли приймати Святе Причастя [434, с. 288]. Тільки після 

проходження усіх стадій покаяння порушник церковних канонів отримував 

публічне рукоположення під час богослужіння, яке символізувало прощення 
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гріхів, перевиховання та повернення віруючого до попереднього правового 

статусу [508, с. 150]. За твердженням дореволюційного каноніста А. Павлова, 

«наведена система публічного покаяння слугувала засобом возз’єднання та 

повернення грішника в лоно церкви» [398, с. 361].  

Мале відлучення застосовувалося як персональна санкція і як групова. Так, 

36-те Правило Святих Апостолів передбачало можливість відлучення 

непокірних церковної громади у випадку неприйняття ними легітимно 

обраного і висвяченого єпископа [434, с. 150]. 

Описана система церковного покаяння за порушення приписів Святого 

Письма була сформована та діяла до легалізації християнства у IV ст. Пізніше її 

було відтворено в 11-му правилі Першого Нікейського Вселенського Собору 

325 р., після чого вона набула загальнохристиянського значення [435, с. 150]. 

Правила Святих Отців визначають тривалість накладення санкцій, у межах 

яких мало здійснюватися покаяння грішників. Так, покарання на перших двох 

етапах призначалося на термін до трьох років, на третьому – до семи років, на 

четвертому – до двох років. За вчинення тяжкого гріха перед церквою 

передбачалося покарання у вигляді покаяння терміном до 15 років. Відповідно 

до тлумачень Іоанна Златоуста та 12-го правила Першого Вселенського Собору 

місцевому єпископу надавалося право скорочувати відповідний термін 

покаяння у разі смиренності та старанності грішника при його відбуванні. «У 

ставленні до грішників необхідно брати до уваги їхню набожність та спосіб 

покаяння, – йдеться у 12-му правилі Першого Собору, – бо деякі зі страхом і 

сльозами, і терпінням, і милостинями покаяння просять, а не зовнішнім виразом 

…., то до перших дозволено єпископу прийняти більш людинолюбне рішення»  

[434, с. 292]. Означена норма вказує не лише на можливість скорочення міри 

церковного покарання, а й демонструє обсяг юрисдикційних повноважень 

єпископської влади. Так, остання наділялася функціями як першої, так і вищої 

судової інстанції. За твердженням сучасних дослідників канонічного права 

В. Лубського та Т. Горбаченка, дисциплінарна практика Давньої церкви 

свідчить, що «покаяння» не мало безумовного та незмінного характеру. 
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Терміни його виконання могли скорочуватися чи, навпаки, продовжуватися, 

залежно від старанності грішника [199, с. 543].  

Наведений порядок публічного покаяння, на думку дореволюційного 

каноніста М. Красножена, символізував поетапне розкаяння та повернення 

суб’єкта до церковної спільноти із комплексом відновлених прав [233, с. 109]. 

Покарання не застосовувалося лише в тому випадку, коли грішник перебував у 

передсмертному стані. У цьому випадку покаяння помираючого могло 

відбуватися без проходження відповідних стадій чи накладення епітимії. 

Духовенство як суспільний стан з особливим правовим статусом у 

церковній організації при порушенні своїх обов’язків також притягалося до 

відповідальності, обсяги та межі якої встановлювалися нормами канонічного 

права. Огляд наукової літератури дозволяє стверджувати про відсутність 

єдиного підходу щодо стратифікації системи покарань для духовних осіб. Так, 

дореволюційний дослідник канонічного права професор університету Святого 

Володимира І. Скворцов у першому в Російській імперії монографічному 

дослідженні з церковного права під назвою «Записки по церковному 

законоведению» навів розлогу систему юридичної відповідальності, що 

застосовувалася до церковних кліриків. Відповідно до критерію мети покарань 

І. Скворцов поділив їх на дві групи. До першої групи він відніс виправні 

покарання, до яких належали: зауваження, тобто констатація факту про 

невідповідність діяння клірика встановленим вимогам, яке супроводжувалося 

рекомендаціями щодо покращення професійної діяльності; догана – публічне 

зауваження щодо недотримання покладених церквою обов’язків; пониження в 

посаді чи переведення на інше, менш престижне місце роботи; звільнення із 

місця служіння на певний час; тимчасове звільнення із місця служіння або 

тимчасова заборона здійснювати окремі священнодійства [478, с. 121 – 122].  

Друга група покарань охоплювала такі санкції: позбавлення місця 

служіння, повну заборону здійснювати будь-які священнодійства, позбавлення 

священного сану, повне відлучення від церкви [478, с. 121 – 122]. 
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Інший дослідник історії церковного права М. Суворов до найтяжчих 

покарань духовенства відніс відлучення від віри з одночасним звільненням від 

займаної посади та позбавленням церковного сану. Менш тяжкими 

покараннями вчений вважає звільнення із церковної посади зі збереженням 

звання клірика, пониження в посаді та позбавлення окремих професійних прав 

[508, с. 151 – 153]. 

Дореволюційний каноніст Н. Мілаш, проаналізувавши церковне 

законодавство, виокремив чотири види церковних дисциплінарних покарань: 

зауваження, мале відлучення (позбавлення на певний термін окремих прав 

священства), позбавлення духовного сану та велике відлучення (анафему) [348, 

с. 498]. 

Сучасний російський дослідник церковного права В. Ципін вважає, що 

«позбавлення сану та заборона священнодійства – це два покарання для 

кліриків, співмірні двом покаранням для мирян – великому та малому 

відлученню» [554, с. 647]. Найтяжчим є перше покарання. Воно накладається за 

єресь, відступництво від християнської віри, умисне чи ненавмисне вбивство, 

укладення шлюбу після хіротонії. Відповідно до 3-го правила Василя Великого, 

позбавлення сану є покаранням, що носить безумовний та незворотний 

характер. Апеляція на ухвалене рішення не допускалася, відновлення 

священницького сану заборонялося. Тимчасова заборона священнодійства – це, 

на думку вченого, покарання меншої юридичної сили, що мало умовний 

характер і накладалося, наприклад, за порушення посадових обов’язків, образу 

честі колеги тощо [554, с. 648 – 651]. 

Точка зору більшості дослідників канонічного права збігається у 

виокремленні найвищої міри церковного покарання, яке рівною мірою 

застосовувалося як до кліриків, так і до мирян. Воно призначалося за найтяжчі 

злочини проти церкви, а саме: за єресь, віровідступництво, святотатство. Мова 

йде: про велике відлучення або анафему, яка передбачала повне виключення 

грішника зі складу церкви. Вітчизняний богослов С. Чокалюк вкладає у зміст 

анафеми два значення: вигнання зі складу церковної спільноти та приречення 
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на вічну загибель у потойбічному світі [434, с. 322 – 323]. На думку В. Ципіна, 

анафема, як і інші церковні покарання, має виховну мету, адже не має 

безумовного характеру. У разі щирого покаяння грішника вона може бути 

скасована чи знята посмертно [554, с. 647].  

Анафема набула найбільшого поширення за доби Середньовіччя, однак її 

витоки сягають більш раннього періоду. В Біблійних текстах неодноразово 

зустрічаються терміни «анафема» або «прокляття». Так, в Новому Завіті, 

зокрема у 1-му посланні апостола Павла до Коринфян, сказано: «Хто не любить 

Христа, нехай буде проклятий» (1 Кор. 16.22). Як форма покарання анафема 

відома з Четвертого Вселенського Халкідонського собору 451 року, де її 

вперше було застосовано проти єресі монофізитства [389, с. 112]. Так, 

архімандрит Євтихій обстоював ідею єдиної божественної природи Христа, 

заперечуючи його подвійне походження – людське та божественне. Саме на 

Халкідонському соборі такі погляди були визнані єретичними, а Євтихія 

піддано анафемі. Єретичні тексти мали бути спалені, на архімандрита 

накладалося покарання у формі вигнання, він позбавлявся церковно-правових 

правомочностей [440]. Анафема як форма покарання підтверджувалася і в 

рішеннях наступних Вселенських соборів [446, с. 354]. 

Підданий анафемі втрачав право на спільну молитву з іншими віруючими, 

не міг брати участь у будь-яких церковних богослужіннях, не мав права 

приймати будь-які церковні таїнства, не міг бути відспіваним після смерті та 

похороненим на церковному цвинтарі тощо. З особою, яку було відлучено від 

церкви, заборонялося спілкування. Проте щире, визнане церквою покаяння 

могло повернути втрачені права та сприяти поновленню особи у складі 

церковної організації [554, с. 647].  

З моменту проведення Халкідонського собору практика застосування 

анафеми стрімко зростала. Доволі часто її оголошували представникам 

єретичних течій та тим особам, які намагалися критикувати офіційну політику 

християнської церкви, порушувати приписи канонічного права. У період 
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Середньовіччя велике відлучення від церкви стало політичним інструментом в 

руках осіб, які володіли державною і церковною владою.  

Легалізація в IV ст. християнської віри та набуття нею державного статусу 

спричинили модифікацію видів покарання за церковні правопорушення. «Давня 

система відповідальності за гріхи та церковні злочини, – стверджував 

дореволюційний каноніст М. Красножен, – втратила своє практичне значення, 

залишивши по собі лише окремі елементи, які застосовувалися єпископами на 

власний розсуд» [233, с. 109]. Його сучасник М. Суворов зазначав, що із 

перетворенням християнства в державну релігію покаяння втратило своє 

виховне значення, натомість стало «покаранням в повному сенсі даного слова» 

[508, с. 150]. Так розпочався другий етап розвитку юридичної відповідальності 

у сфері державно-церковних відносин, головною рисою якого стало залучення 

імперської влади до церковної правотворчості. 

Втративши практичне значення, публічні довгострокові стадії покаяння не 

могли застосовуватися. Система церковного покаяння потребувала змін та 

перетворень. Ініціативу взяв на себе Константинопольський патріарх Іван IV 

Постник (582-595 рр.), який розробив нові правила. У науковій літературі вони 

отримали назву «Покаянний номоканон І. Постника». Джерело церковного 

права раннього Середньовіччя дійшло до нас у кількох редакціях, 

упорядкованих дослідниками ХІХ ст. А. Павловим та М. Заозерським. Воно 

також відоме як складова частина «Кормчої книги» [393, с. 12 – 40; 372; 369].  

За твердженням сучасних українських богословів, головною метою появи 

номоканону І. Постника була не лише необхідність систематизації, уніфікації, 

створення системи церковних покарань, а, насамперед, їхня гуманізація. Цей 

висновок базується на тій підставі, що І. Постник скасував довготривалі 

публічні покарання, запровадивши практику таємної сповіді, яка раніше не 

була відома християнському світу [434, с. 77]. Автор «Покаянного номоканону» 

своє нововведення пояснив так: «Якщо грішник добровільно приходить на 

таємну сповідь, щоб покаятись у невідомих світу гріхах, то це вже засвідчує 

готовність особи примиритися з Богом і своєю совістю, а, відтак, доцільно 
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терміни покарання Давньої церкви скоротити вдвічі, а то і більше» [393, с. 12 – 

40; 369].  

Номоканон регламентував процес проведення сповіді, перелік питань, які 

потрібно поставити священиком грішнику, характер духовної розмови та міру 

відповідальності для грішника [469, с. 77]. Покарання, що накладалося 

духівником на порушника норм церковного права, у церковній літературі 

отримало назву «епітимія» (poenitentia). Воно передбачало комплекс покаянних 

заходів (дотримання посту, виконання щоденних молитов тощо), щоб 

спокутувати гріховність власних вчинків з метою повернення до церковної 

спільноти. Система покарання І. Постника передбачала такі види епітимій як 

суворий піст, щоденне здійснення встановленої кількості земних молитовних 

поклонів та благодійність на користь нужденних [393, с. 12 – 40]. Величина 

покарання встановлювалася індивідуально духівником, проте він мав 

керуватися не рівнем винуватості особи, а можливістю грішника відбути 

відповідне покарання. Пом’якшуючими обставинами могли слугувати 

розкаяння, душевні переживання тощо [469, с. 77]. 

Після легалізації християнства лібералізовану систему церковних покарань 

було доповнено комплексом санкцій, передбачених джерелами церковного 

права державного походження, де фіксувалися встановлені державою межі 

відповідальності. Так, церковне покарання, що базувалося на основі покаяння 

та згоди грішника понести відповідні санкції, у кінці IV – на початку V ст. 

набуло іншого публічно-правового змісту. Воно стало засобом примусу, який 

застосовувався на підставі рішення державно-церковного суду щодо особи, 

визнаної винною у вчиненні злочину проти віри, церкви, сім’ї чи моралі, та 

полягало в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.  

Як бачимо, церковне покарання у Візантійській імперії не має разючих 

відмінностей від аналогічного світського. Це пояснюється тим, що злочини 

проти віри і моралі в новій системі взаємовідносин церкви та держави отримали 

статус «delictum publicum», тобто засуджувалися державою тією самою мірою, 

що й кримінальні злочини. Порушник внутрішньоцерковних норм підпадав під 
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таємний суд духівника, що накладав на нього епітимію та/або «excommunication 

minor» (мале відлучення). Останнє полягало у тимчасовому позбавленні особи 

права приймати Святе Причастя чи в обмеженні участі особи в церковному 

богослужінні. Санкції не перевищували терміну трьох років і накладалися за 

незначні церковні правопорушення, які, здебільшого, були скоєні через 

легковажність чи необережність. Правове регулювання відповідальності за 

злочини проти віри, сім’ї чи моралі здійснювалося джерелами церковного права 

державного походження.  

Втручання державної влади у сферу церковних відносин отримало 

різновекторну оцінку вчених. Так, на думку єпископа Сербської православної 

церкви ХІХ ст. Никодима Мілаша, посилення покарань за порушення норм 

церковного права авторитетом державної влади відіграло позитивну роль на 

шляху утвердження християнської релігії. «Державна влада створила належні 

умови та надала церковно-судовій інстанції право виносити відповідні рішення, 

призначати покарання, відповідно до приписів канонічного права, – зазначає 

дослідник, – вона, не втручаючись, стежила за церковно-судовою діяльністю, 

щоб справи розглядалися відповідно до закону та за християнськими 

принципами, правильно призначалися та невідворотно виконувалися 

покарання» [348, с. 505 – 506]. Єпископ схвально відгукувався про державну 

владу, яка, з одного боку, розділила світську та церковно-судову юрисдикцію, 

наділивши їх співмірним статусом, а з іншого, – посилила канонічні постанови 

силою державних законодавчих актів [348, с. 505 – 506]. 

Не всі дослідники церковного права поділяли таку точку зору. Так, вчений-

криміналіст, голова кримінального касаційного департаменту 

Правительствуючого Сенату Російської імперії Н. Таганцев критично ставився 

до цього явища. Існування двох судових інституцій, на його думку, негативно 

впливало на функціонування юстиції загалом, адже церковна та державна влада 

впродовж усієї історії свого існування постійно конкурували між собою за 

розподіл судових повноважень. Окрім того, існування публічного церковного 

суду суперечило основам християнського вчення та «ідеальному змісту поняття 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
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«церква», встановленого божественним засновником і його учнями, адже в 

церкві не повинні карати чи катувати, а мають дарувати прощення за гріхи, 

турбуватися не про відлучення і причастя, а про молитви за грішників» [514, 

с. 1046]. Це – достатньо сміливий висновок, як для державного чиновника 

періоду російського абсолютизму. Процитоване узагальнення є свідченням 

поступового проникнення ліберальних ідей у дослідницьку літературу ХІХ ст. 

Різнобічність підходів до актуалізованої проблеми змушує нас перейти до 

аналізу правової природи санкцій та їх видів у церковному праві Римсько-

Візантійської імперії. Виходячи зі змісту основних джерел церковного права 

державного походження, маємо на меті охарактеризувати окремі види покарань 

та, з огляду на досягнення науки кримінального права, запропонувати їх 

класифікацію. 

Ознайомлення з нормативно-правовими актами Римської та Візантійської 

імперій не дають чіткого уявлення про систему церковних покарань. Однією із 

причин названого явища є низький рівень законодавчої техніки. Тягар 

класифікації видів покарань за церковні правопорушення так ніхто із 

дослідників історії права, канонічного права, богословів на себе не взяв. 

Згадуючи про існування тих чи інших церковних покарань, вчені донині не 

запропонували жодної стратифікації.  

На нашу думку, комплексно підійти до аналізу санкцій та їх видів у 

церковному праві не можна без розуміння природи, ознак та критеріїв, що 

визначали міру того чи іншого церковного покарання. Це має базове, 

основоположне значення. Якщо сучасна наука кримінального права визнає 

суспільну небезпечність вчиненого протиправного діяння «основою побудови 

кримінального закону» [158, с. 80], то на цій підставі, відповідно, визначається 

рівень кримінальних санкцій до особи чи групи осіб. В церковному праві 

існують дещо інші критерії юридичної відповідальності. У досліджуваний 

період, на нашу думку, держава намагалася санкціями сакралізувати ту сферу 

суспільних відносин, яка потрапляла під юрисдикцію церкви. З огляду на це 
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система санкцій за церковні правопорушення у досліджувану епоху, на нашу 

думку, мала такий вигляд. 

До першої групи належали покарання, пов’язані із позбавленням особи 

життя. Незважаючи на помітну лібералізацію кримінального права та 

зменшення застосування смертної кари як виду покарання, вона продовжувала 

мати місце у двох формах: простій (через повішення, обезголовлення мечем) та 

кваліфікованій (спалення на вогнищі, каменування – забиття камінням до 

смерті). 

До другої групи належали тілесні покарання, що замінили численні 

випадки застосування смертної кари: скалічення (відрізання носа, відрубування 

рук, вирізання язика, очей, оскоплення), відрізання волосся, побиття різками 

тощо. 

Третю групу становили покарання майнового характеру, що передбачали 

конфіскацію рухомого чи нерухомого майна, виплату грошових штрафів у 

різноманітних розмірах. 

Покарання, пов’язані із позбавленням волі, відносились до четвертої 

групи. До них слід зарахувати ув’язнення в монастирях, при храмах. До 

ув’язнення із засланням на каторжні роботи засуджувалося лише залежне 

населення, здебільшого раби. 

Позбавлення права особи проживати в межах певної території є 

свідченням існування звичаєвих традицій додержавної доби. Цей – п’ятий – вид 

покарання застосовувався у формі вигнання із країни, столиці або окремого 

населеного пункту на острівну частину держави. Серед видів цієї групи 

покарань особливе місце займала проскрипція, що полягала у публічному 

оголошенні особи поза законом, позбавленні її майна, видворенні за межі 

держави [63]. 

До шостої групи належали покарання, що характеризуються обмеженнями 

окремих цивільних та процесуальних прав. Вони полягали у позбавленні особи 

спадкових прав: права заповідати своє майно та отримувати спадок; обмеженні 

процесуальних прав, а саме: позбавленні права звертатися до суду, виступати 
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свідком під час процесу, здійснювати представництво чи бути адвокатом; 

позбавленні права на шлюб, забороні тримати у власності рабів-християн, 

позбавленні майнових прав, втраті честі «іnfamia», що тягло за собою 

обмеження обсягів правоздатності. 

До останньої – сьомої групи – належала відповідальність 

адміністративного характеру. Йдеться про звільнення з роботи, позбавлення 

права обіймати громадські, адміністративні чи державні посади, позбавлення 

духовного сану, заборону здійснювати священнодійства тощо. 

Логіка викладу матеріалу нашого дослідження вимагає детального аналізу 

кожного окремо взятого виду покарання, акцентуючи увагу на церковних 

правопорушеннях, за скоєння яких вони наставали. 

Смертна кара застосовувалася як екстраординарне покарання за окремі 

злочини проти віри, зокрема: за належність до язичництва, за відступництво від 

християнства після прийняття таїнства святого хрещення і навернення до 

язичництва (CTh. ХVI. 1. 1.10) [617] та за повторне сповідання маніхейства 

(Рroch 39, 28; Epan. 40, ) [430, с. 22].  

Кодекс Феодосія розширив сферу застосування смертної кари. Вона 

передбачалася за вторгнення до храму під час богослужіння та за виявлення 

неповаги церковних кліриків (CTh. ХVI. 2. 31) [617]. З часом імператорське 

законодавство відмінило смертну кару за останній вид злочину, проте за наругу 

над Святими Христовими Тайнами (причастям) збереглося найтяжче 

покарання, яке передбачало позбавлення життя (Nov. 123) [648].  

Кодекс імператора Юстиніана встановив смертну кару для єретиків та осіб, 

що поширювали єретичні вчення, зберігали та розповсюджували 

антихристиянську літературу (C.J.I. 1.5.14.) [616]. На думку сучасного 

дослідника канонічного права В. Омельчука, боротьба з єрессю у Візантійській 

імперії розглядалася не як внутрішньоцерковна справа, а як загальнодержавна, 

до якої долучався суд імператора, а під час проведення слідства задіювалися 

навіть урядові війська [388, с. 211]. Смертна кара у формі обезголовлювання 



230 

 
 

мечем також застосовувалася за чаклунство, знахарство (Ecl. 7. 43) [302, c. 240], 

богохульство (Nov. 77) [648]. 

Смертна кара як міра юридичної відповідальності призначалась і за окремі 

злочини проти моралі. Так, Кодекс Феодосія передбачав її застосування за 

перелюбство, вчинене жінкою зі своїм рабом (CTh. ІХ. 11.1)[617]. Проте в 

Кодексі Юстиніана таке жорстоке покарання було замінено на більш м’яке. 

Безальтернативно християнські імператори засуджували гомосексуалізм, 

покарання за який передбачало просту смертну кару через страту мечем чи 

кваліфіковану – шляхом спалення обох грішників (CTh. ІХ. 7.3; CTh. ІХ. 7.6) 

[617]; (C.J.I. 9.9.31)[616]; (Ecl.7. 38) [302, c. 240]. З такою ж категоричною 

однозначністю каралося і кровозмішення, вчинене між родичами першого 

ступеня спорідненості, тобто за інтимні стосунки між рідними батьками та 

дітьми, рідними братами та сестрами. Винні підлягали страті через 

обезголовлення мечем (CTh. ІІІ. 12.1) [617]; (Ecl. 7.33) [302, c. 239]. 

Тілесні покарання, що стали альтернативою застосування смертної кари та 

поступово витісняли її, застосовувалися як за злочини проти віри, так і за 

злочини проти моралі. Так, прояви неповаги до богослужінь каралися 

відсіканням язика або відрубуванням рук (Nov. 123) [648]; святотатство тягло 

за собою осліплення або побиття батогом (Ecl. 7.15); неправдива присяга – 

відрізання язика (Ecl. 7.2); зоофілія передбачала оскоплення (Ecl. 7.39); тілесні 

покарання у формі побиття різками, відрубування носа та відрізання волосся 

передбачалися за перелюбство, розпусту та кровозмішення другого, третього та 

четвертого рівнів спорідненості (Рroch 39, 45; Ecl.7.19-37) [302, c. 240]. 

Аналізовані покарання могли виступати як самостійні чи додаткові, що 

доповнювали основну. Досить часто вони поєднувалися з покараннями 

майнового характеру, ув’язненням в монастирі або вигнанням. 

Майнові покарання – це санкції, що вживалися майже до всіх злочинів 

проти віри і застосовувалися судами у разі виявлення пом’якшуючих обставин. 

Конфіскацією рухомого чи нерухомого майна можна було відбутися за 

здійснення язичницьких обрядів (Ваs I.1.17); відступництво від християнства, 
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сповідування іудейства (CTh. ХVI. 8.7) [617]; (C.J.I. 1.7.1) [616] і, навіть, за 

єресь. Кодекс Феодосія, зокрема, передбачав для обвинуваченого у єресі сплату 

грошового штрафу від 10 фунтів срібла до 50 фунтів золота, розмір якого 

залежав від статусу, який займала дана особа в суспільстві. Єретики із числа 

духовенства чи кліриків сплачували 50 фунтів золота, сенатори – 30 фунтів 

золота, торгівці і плебеї – 5 фунтів золота (CTh. ХVI. 5. 52) [617].  

Блюзнірство, тобто наруга над могилою чи іншим місцем поховання, 

також каралося штрафом. За пошкодження і руйнацію могил та гробниць 

передбачався штраф у розмірі 100 фунтів золота. За проживання в гробницях 

стягувалося 200 фунтів золота. Викрадення мармуру та надмогильних каменів 

обкладалося штрафом у розмірі від 10 до 20 фунтів золота (Dig. 47.12.3.6.; C.J.I. 

9.19.4.1)[616]. 

Майнові покарання застосовувалися і за окремі види злочинів проти віри, а 

саме – за добровільну розпусту (це той випадок, коли цнотлива дівчина без 

згоди батьків та весілля вступала в інтимні стосунки із чоловіком). У цьому разі 

останній міг одружитися на скривдженій або виплатити їй грошовий штраф у 

розмірі одного літра золота чи половини свого майна (Ecl. 7. 29) [302, c. 240]. 

Усі грошові стягнення надходили до імператорської казни та слугували 

хорошим джерелом поповнення державного бюджету (CTh. ХVI. 5. 54)
 
[617]. 

Майнові покарання застосовувалися як самостійний вид покарання або 

накладалися як додаткові з метою посилення церковно-правових санкцій до 

правопорушників. 

Покарання у вигляді позбавлення волі передбачало ув’язнення в 

монастирі, ув’язнення «decanica» (при храмі) або ув’язнення для виконання 

каторжних робіт. Останні застосовувалися лише до рабів у разі вчинення ними 

блюзнірства, тобто наруги над могилою чи іншим місцем поховання (C.J.I. 

9.19.2)[616]. Ув’язнення в монастирі передбачалося, здебільшого, за 

перелюбство. Так, винна у подружній зраді жінка, окрім майнових стягнень, 

ув’язнювалася в монастирі (Nov. 134.10) [648]. Така сама участь чекала і на 

подружжя, що розірвало шлюб без згоди церкви. Якщо подальше сімейне 



232 

 
 

життя було не можливим, їм надавалося розлучення без права укладення нового 

шлюбу. Покаяння з проживанням у монастирі очікувало на порушників 

законодавчих приписів (Nov. 117) [648].  

Посилаючись на історичні джерела, дореволюційний дослідник 

Ф. Успенський наводить і інші приклади застосування покарання у вигляді 

ув’язнення у монастирі. Так, проти італійського мислителя ХІ ст. Іоанна Італа 

було порушено справу за обвинуваченням у сповідуванні єретичних поглядів. 

Під час слухання справи обвинувачений публічно відмовився від своїх 

переконань та присягнув на вірність християнській церкві, після чого собор 

єпископів вирішив обмежитися ув’язненням єретика в монастирі, відмовившись 

від санкцій більш тяжкого характеру [539, с. 63 – 64]. 

Обмеження волі в межах монастиря традиційно застосовувалося як 

покарання для світських осіб і, найчастіше, за злочини проти сім’ї. Ув’язнення 

«decanica» - це спеціальний вид обмеження волі, що застосовувався до осіб 

духовного сану. За твердженням М. Суворова, «decanica» – це прибудова біля 

вівтарної частини храму, що нині виконує функцію ризниці [508, с. 153]. Про 

цей вид покарання говоритимемо далі, в контексті аналізу санкцій, що могли 

застосовуватися за вчинення церковнослужителями правопорушень. 

Вигнання – це основне покарання, що застосовувалося як альтернатива 

смертній карі лише за злочини проти віри. Воно могло мати умовний – 

строковий характер, але не менше як на 15 років, або безумовний – довічний 

характер. Вигнання, в основному, застосовувалося до проповідників єресі. Так, 

за поширення аріанського вчення вигнаними стали його засновники Арій та 

його окремі послідовники. Вигнання, зазвичай, супроводжувалося 

проскрипцією – оголошенням особи поза законом та конфіскацією його майна 

(CTh. ХVI. 5. 53-56) [617]. Слід зазначити, що церква диференціювала 

покарання за протиправні діяння, що містили єретичний зміст. Альтернативним 

видом санкції за менш тяжкі правопорушення визнавалося вигнання із столиці 

чи населеного пункту (CTh. ХVI. 5. 6 – 8) [617];
 
(C.J.I. 1.5.12) [616].  
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Документальні джерела досліджуваної епохи свідчать, що вигнання 

застосовувалося і за інші злочини проти віри: належність до язичництва (Bas. 

І.1.17); висловлення в храмі неповаги до священнослужителів (Nov. 123) [648]; 

наругу над тілом померлого шляхом роздягання, знущання, калічення; 

святотатство. Покарання за останній вид злочину носило обмежений характер і 

полягало у вигнанні особи на острівну частину імперії терміном до 15 років з 

можливістю повернення до попереднього місця проживання. Особливі умови 

стосувалися вигнання жінок. До цієї міри покарання притягувалися особи 

жіночої статі у разі перелюбства та, як наслідок, вагітності, що була штучно 

перервана (Ecl. 7.36). 

Нами виділено окрему групу покарань, що характеризуються 

обмеженнями окремих цивільних та судово-процесуальних прав. Так, 

сповідникам іудейства та самарянства заборонялося одружуватися з 

християнами, свідчити проти християн у суді, тримати їх у рабстві (C.J.I. 1.9.6; 

1.5.21) [616]. Як додаткове покарання, єретиків позбавляли громадянських, 

процесуальних, майнових, спадкових прав (CTh. ХVI. 5. 12 – 14 [617]).
 

Відступники від християнства не мали права виступати свідками в судах, 

спадкувати за заповітом та дарувати майно (C.J. I. 7.1.) [616]. Уся власність 

після їхньої смерті, у разі відсутності нащадків із числа християн, переходила 

до держави (C.J. I. 5.18. 6-7.) [616]. Окрім того, санкції цивільно-правового 

характеру застосовувалися як додаткові покарання за злочини проти моралі. 

Так, за розпусту та кровозмішення особа позбавлялася спадщини, їй 

заборонялося заповідати майно (C.J.I. 5.5.6) [616]. 

Детальніше зупинимося на покаранні під назвою «infamia» або 

позбавлення честі. Воно запозичене не із церковно-правової традиції періоду 

раннього християнства, а із римської процесуальної практики. За окремі 

протиправні діяння повноправний громадянин Риму зазнавав знеславлення, 

публічного осуду, що тягло за собою відповідні юридичні наслідки. Безчестя 

фактично обмежувало правоздатність особи. У канонічному праві «infamia» 

набуло дещо іншого змісту. Про це йдеться у 6-му правилі Другого та у 21-му 
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правилі Четвертого Вселенського Собору. Насамперед особа, що звернулася з 

приватним обвинуваченням єпископа, спочатку сама ставала об’єктом вивчення 

церковного суду. Потім розглядалося обвинувачення по суті. Якщо воно 

підтверджувалося, то суд виносив відповідне рішення, якщо ні – то заявник 

зазнавав «infamia» шляхом публічного знеславлення. Підданий «infamia» 

позбавлявся в майбутньому права на звернення до суду, йому заборонялося 

свідчити чи здійснювати представництво в суді [434, с. 342 – 351]. 

Останнє із покарань, яке ми маємо намір охарактеризувати, сучасна теорія 

кримінального права відносить до додаткових. У разі притягнення особи до 

відповідальності за єресь її одночасно позбавляли права обіймати державні 

посади чи брати участь у роботі органів самоврядування (C.J. I. 5.12.9-12.) 

[616]. Ідентичні санкції подекуди застосовувалися і до християн, винуватих у 

вчиненні кровозмішення, гріховність яких було визнано основними джерелами 

церковного права державного походження Візантії (CTh. ІІІ.12.1; C.J.I. 5.5.6; 

Nov. 12.1.; Ecl. 17, 33; Ecl. 17, 37; Рroch 39, 69; Рroch 39, 72; Epan. 40, 61 – 62) 

[580; 616; 617; 648]. 

Досі ми вели мову про покарання, що застосовувалися до світських осіб у 

Римсько-Візантійській імперії. Норми канонічного права включали до сфери 

юридичної відповідальності й осіб, що належали, власне, до духовного сану. 

Статус церковнослужителя не рятував від відповідальності, проте санкції щодо 

священиків носили, здебільшого, внутрішньоцерковний, регламентно-

адміністративний характер. Найтяжчим серед них, вважав дослідник 

М. Суворов, було позбавлення духовного сану чи церковної посади без жодної 

можливості поновити їх у майбутньому. Таке саме покарання, але з шансом 

повторно обійняти втрачену посаду, застосовувалося за вчинення гріха меншої 

тяжкості. І, зрештою, особу могли перевести на нижчу посаду в церковній 

ієрархії [508, с. 152]. 

Дослідник М. Суворов, як і інші богослови, залишив поза увагою текст 

123-ї Новели Юстиніана, якою передбачалася можливість застосування 

покарання у вигляді позбавлення волі шляхом ув’язнення в монастирі або при 
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храмах у спеціально відведених для цього місцях – «decanica» [648]. 

Ув’язнених тримали у спеціально відведеній частині храму чи в окремій 

патріаршій в’язниці. Нагляд за ними здійснював сакелія – посадова особа при 

патріархові [508, с. 237 – 238].  

Історичні джерела зберегли інформацію щодо практики застосування 

санкцій за злочини проти державної влади до духовенства християнської 

церкви. Імператор як глава держави і найвищий ієрарх своєю волею міг 

встановлювати тілесні покарання для молодих кліриків, що обіймали посади 

нижчого рівня [508, с. 153]. Сучасний дослідник В. Омельчук розширив 

категорію осіб, до яких могли застосовуватися тілесні та калічницькі 

покарання. Він наводить як приклад непоодинокі випадки застосування до 

духовенства тілесних покарань, таких як осліплення, вигнання, побиття 

батогом, страту тощо [388, с. 206]. Глибокого приниження зазнав навіть 

патріарх Анастасій з боку імператора Костянтина V: за спробу здійснення 

державного перевороту у 743 р. його було позбавлено сану та церковної посади, 

прилюдно побито батогами та провезено по іподрому оголеним на віслюку [33, 

с. 11 – 12]. 

Відтак ми не поділяємо точки зору М. Суворова, який стверджував, що «в 

V –VI ст. законодавство східної християнської церкви, на відміну від 

католицької, не мало вказівок про тілесні покарання для кліриків» [508, с. 153]. 

По-перше, наведені вище факти свідчать про протилежне. По-друге, у 

зазначений період християнська церква була єдиною. По-третє, піддані 

імператора, всі без винятку, підпадали під дію світського законодавства, яке 

носило імперативний характер та передбачало жорсткі санкції за його 

порушення [311, с. 11 – 14]. 

Таким чином, можна стверджувати, що Римсько-Візантійська імперія, яка 

пройшла свій шлях від рабовласницької до ранньофеодальної середньовічної 

держави, за формою правління завжди була абсолютною монархією. 

Державний статус християнської релігії лише посилював її. Імператору 

належала вся повнота влади, а релігія забезпечувала їй сакральність, 
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божественність, недоторканність. У таких умовах церква, зайнявши відведену 

їй нішу в системі державного управління, підпорядковувалась імператору, 

ставала залежною від нього, адже правопорушення проти віри перетворювалися 

із явища суто церковного в загальнодержавне. Синхронізація діяльності 

державної і церковної влади у Візантійській імперії ставала важливим 

взаємообумовлюючим фактором досягнення власних цілей як однією, так і 

іншою. 
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3.2 Види покарань за церковні правопорушення в Руській державі 

(ІХ – перша пол. ХІV ст.) 

 

Процес християнізації Руської держави вимагав закріплення санкцій за 

церковні правопорушення. Встановлення її видів і форм, безумовно, не 

можливе без нормативного закріплення у вітчизняних джерелах права. За їх 

відсутності на момент прийняття християнства Русь звернулася до 

напрацьованих традицій тієї держави, в якій сформувалося власне релігійне 

вчення. Рецепція норм візантійського права стала необхідною умовою не лише 

поширення і утвердження нової для Русі релігії, а й для юридичної фіксації 

міри відповідальності за порушення церковного права. 

Види покарань за церковні правопорушення фіксувалися, насамперед, у 

рецепійованих із Візантії джерелах права – Номоканонах («Номоканон Івана 

Схоластика», «Номоканон в 14 титулах», «Покаянний Номоканон 

Константинопольського патріарха Івана IV Постника») [394, с. 61; 393, с. 12 – 

40; 372], які в перекладі увійшли до складу Кормчої книги. 

Як один із ранніх джерел церковного права, Номоканон 

константинопольський патріарха Івана ІІІ Схоластика під назвою «Синагога 

(звід) Божественних і Священних канонів в 50 титулах» VI ст. уміщував 

85 апостольських правил, канони перших чотирьох Вселенських і шести 

Помісних Соборів, а також два послання Василя Великого. Увесь церковно-

правовий матеріал «Синагоги» був предметно систематизований та поділений 

на 50 титулів, де проблемам встановлення покарань за церковні 

правопорушення приділялася особлива увага [50, с. 35 – 55]. В Моравії 

наприкінці ІХ ст. номоканон було перекладено Св. Мефодієм на слов’янську 

мову та розповсюджено серед слов’янськими народностями, що прийняли 

християнську релігію [468]. Так, означене джерело за відсутності мовного 

бар’єру мало можливість безперешкодно використовуватися на Русі. Щоправда, 

Номоканон не охоплював увесь спектр видів і форм юридичної 

відповідальності, а відтак більш вдалим був інший кодифікаційний документ  - 
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«Номоканон в 14 титулах» ІХ ст. Його авторство було донедавна предметом 

дискусій. Проте більшість науковців переконані, що укладачем номоканону був 

Константинопольський патріарх Фотій, тому в літературі «Номоканон в 

14 титулах» часто називається «Номоканон Фотія» 883 р. [111, с. 47]. 

Структурно звід складався з передмови і двох частин. Перша частина під 

назвою «Номоканон» поділялася на 14 титулів, титули - на розділи, які 

позначали тематику та вказували номери церковних правил, а тексти канонів у 

хронологічній послідовності містилися в другій його частині. Під назвою 

«Синтагма» вона складалася з текстів канонів, розташованих у хронологічній 

послідовності. До «Номоканону» ввійшли правила Святих Апостолів, святих 

отців, рішення Вселенських та Помісних Соборів, а також окремі положення 

Юстиніанового законодавства, Еклоги, Прохірона та інших пам’яток права 

Візантії [2, с. 106]. Охопивши і систематизувавши основні норми канонічного 

права та державного законодавства щодо церкви, збірник отримав схвалення та 

затвердження на Константинопольському Соборі 920 р. під назвою «Номоканон 

у 14 титулах» [395, с. 73; 555, с. 70]. Ставши загальнообов’язковим кодексом 

вселенської церкви, Номоканон потрапив і до Київської митрополії як 

канонічний звід Православної Церкви. Він став фундаментом для більшості 

редакцій і списків Кормчих книг, поширених у Руській державі [547, с. 50].  

Разом з тим до Кормчої книги було включено на той час невідомий на Русі 

збірник державно-церковного законодавства Візантії – «Покаянний Номоканон 

Константинопольського патріарха Івана IV Постника» [393, с. 12 – 40; 372] 

Отже, до правової системи Руської держави було запозичено не два, а три 

номоканони. Номоканон І. Постника став основою для процесуальної практики 

в межах здійснення церковного судочинства та визначення міри покарання у 

формі епітимії. 

На Русі, втім, Кормча книга не стала повною рецепцією положень 

візантійських правових пам’яток. Місцева правова думка внесла окремі 

корективи в систему юридичної відповідальності, які значно пом’якшили 

санкції за ідентичні правопорушення, що містяться в номоканонах. З плином 



239 

 
 

часу та зміною політико-правового ландшафту до змісту Кормчих книг 

додавалися різноманітні послання київських патріархів, повчання для 

єпископів, інші документи канонічного змісту [462, с. 66].  

Види санкцій встановлювали не лише вищезгадані Кормчі книги, а й 

документи князівської правотворчості. Так, в першому джерелі церковного 

права державного походження Русі – «Уставі князя Володимира 

Святославовича про десятини, суди і людей церковних», – при зосередженні 

уваги на видах злочинів проти церкви не містилося відповідних санкцій за 

правопорушення, а лише вказувалося на можливість настання відповідальності. 

Остання стаття Уставу, посилаючись на норми канонічного права, передбачає 

церковне покарання у вигляді прокляття (авт. – відлучення). «Якщо хто 

відступить від цих правил, як заповідали Святі Отці, і правил перших царів, чи 

то діти мої – князі або правнуки, або в якому місті намісники, або судді, або 

підлеглі, – йдеться у великокнязівському нормативно-правовому акті, – то вони 

підпадуть під суд церковний і матимуть прокляття повік і в майбутньому за 

законами Соборів святих отців Вселенських» [62, с. 10 – 12]. Таким чином, 

вітчизняний законодавець зафіксував відсильну норму, що передбачала 

покарання за злочини проти віри, сім’ї та моралі відповідно до рішень 

Вселенських соборів, які містились у вже діючих на Русі Кормчих книгах. 

Такий тип законодавчої техніки зустрічається і в інших джерелах 

церковного права державного походження місцевого значення. Йдеться про 

уставні грамоти удільних князів, а саме – про «Уставну грамоту 

Новгородського князя Всеволода Мстиславовича про церковні суди, і про 

людей, і про мірила торгові» (1125 – 1136) [83, с. 242–247; 182, с. 98–105; 489, 

с. 406–411], «Уставну грамоту Новгородського князя Всеволода Мстиславовича 

церкві святого Івана Предтечі на Опоках» (1135 – 1137) [83, с. 247–254; 144, 

№ 3, с. 2–5; 182, с. 106; 489, с. 411–414] та «Уставну грамоту Смоленського 

князя Ростислава Мстиславовича і єпископа Мануїла» 1150 р. [83с. 257–265; 

144, № 4, с. 5–8; 489, с. 414–419]. 
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Регулюючи державно-церковні відносини в межах окремих удільних 

територій, уставні грамоти встановлювали систему церковних злочинів, проте 

не вказували міру юридичної відповідальності за їх вчинення. Так, як і в Уставі 

Володимира, в місцевих актах фіксувалося лише попередження про можливість 

церковного покарання у вигляді прокляття, відповідно до правил Святих Отців, 

або ж наголошувалося на відповідальності перед Богом чи Богородицею [83, 

с. 246, 253, 263]. 

Відсутність у структурі правових норм Уставу Володимира санкцій 

пояснюється повільним та складним процесом християнізації Русі, на перших 

етапах якого встановити жорсткі покарання за злочини проти церкви означало б 

відторгнути від себе місцеве населення, яке у своїй переважній більшості було 

язичницьким. Крім того, мав рацію і дореволюційний дослідник А. Попов, коли 

стверджував, що майже кожен новохрещений абсолютно не орієнтувався в 

комплексі своїх прав і обов’язків як член християнської церкви, а, відтак, 

свідомо чи несвідомо міг порушувати норми канонічного права. На єпископів, у 

свою чергу, покладалася функція стежити не за дотриманням букви 

канонічного закону, що було б зовсім не раціонально для тогочасного 

суспільства, а займатися більше просвітницькою, місіонерською діяльністю, яка 

полягала у навчанні русинів основ християнського віровчення [430, с. 48]. 

У відсутності санкцій в правових нормах уставних грамот вбачаємо іншу 

причину – пріоритетність приписів центральної влади та поширення її впливу 

на удільні території, навіть в період феодальної роздробленості Русі. Юридична 

перевага тут продовжувала надаватися ухваленому в ХІ ст. «Уставу Ярослава 

Володимировича про церковні суди» [457, с. 163 – 208]. Документ став єдиним 

джерелом церковного права державного походження, що визначив межі 

юридичної відповідальності за злочини проти віри, церкви, сім’ї, моралі, 

особистої свободи, честі та за інші правопорушення, віднесені князівським 

законодавством до церковної юрисдикції. 

Проблема стратифікації церковних покарань не є новою для історико-

правової науки. До неї неодноразово зверталися як дореволюційні дослідники, 
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науковці радянської доби, так і сучасна вітчизняна історіографія. Із невеликими 

розбіжностями висновки вчених звучать в унісон. Так, каноніст ХІХ ст. 

М. Cуворов виокремив такі церковні покарання: грошові штрафи, тілесні 

покарання, відлучення або анафему, епітимію та ув’язнення в монастирі [507, 

с. 111 – 225]. Стратифікація вченого була підтримана його сучасниками 

А. Павловим та І. Бердниковим [52, с. 517 – 533]. Поділяючи правову логіку 

дослідників, А. Попов додав ще один вид покарання, який чомусь не потрапив у 

поле зору дослідників. Йдеться про смертну кару [430, с. 54]. На неї, на нашу 

думку, не можна було не звернути увагу, ретельно досліджуючи систему 

церковних покарань. Певно, у вчених дореволюційної доби були на те свої 

мотиви. Натомість радянські та російські дослідники, серед яких і О. Чистяков 

та В. Єфімовських, лише фрагментарно згадують цей вид юридичної 

відповідальності [457, с. 252; 156, с. 22].  

Сучасний дослідник історії українського права П. Захарченко наводить 

таку систему покарань за церковні злочини: епітимії (покаяння), штрафи, 

членоушкодження та тюремне ув’язнення [177, с. 36]. Львівський вчений 

І. Бойко стверджує, що система церковних покарань складалася зі штрафів на 

користь князя, митрополита чи потерпілої особи, епітимій, ув’язнення в 

монастирі, відлучення від церкви та вигнання [58, с. 48 – 51]. Про тілесні 

покарання вчений не згадує. 

Виходячи зі змісту Кормчих книг та Церковного Уставу Ярослава, 

пропонуємо науковому загалу авторську стратифікацію видів покарань за 

церковні правопорушення на Русі. Вона, на відміну від візантійської системи, 

що охоплювала сім основних груп санкцій, складається із шести видів 

покарання: епітимії, майнових стягнень, позбавлення волі в монастирі, 

відлучення від церкви, тілесних покарань та смертної кари [304, с.32 – 38]. 

Епітимія була чи не найпоширенішим видом церковного покарання, що 

призначалося як основне, так і додаткове: як основне – епітимія 

застосовувалася у випадку вчинення церковних злочинів, що полягали у 

вживанні забороненої церковними правилами їжі, спілкуванні із іновірцями 
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тощо (ст. 47, 49 Уставу Ярослава) [302, с.248 – 249]; додаткові санкції у вигляді 

епітимій накладалися на засудженого майже за всі види церковних 

правопорушень. Обсяг та порядок призначення епітимій визначався 

Номоканоном Івана Постника та Кормчою книгою.  

За своїм змістом епітимія мала подвійну природу, яка одночасно 

позбавляла грішника деяких християнських прав та накладала на нього 

спеціальні зобов’язання. У першому випадку правопорушнику заборонялося 

заходити до храму, приймати Святе Причастя, просфори, здійснювати 

пожертви, займатися благодійністю, запалювати свічки, цілувати Христа, ікони, 

мощі Святих тощо [462, с. 52 – 53, 63, 107, 122, 252]. Позбавленням грішника 

певних правомочностей не вичерпувалися санкції церковного покарання. 

Епітимія передбачала також накладення на порушника церковного 

законодавства спеціальних обов’язків, виконання яких свідчило про очищення 

грішника та як наслідок – повертало втрачені права. Головним змістом 

епітимійного покарання було розкаяння засудженого, яке супроводжувалося 

дотримуванням посту та простими і коліноуклінними молитвами. Термін посту 

і кількість коліноуклінних молитов залежали від виду правопорушення. 

Номоканон Івана Постника встановлював: за вчинення злочину розпусти 

грішник засуджувався до посту впродовж двох років із виконанням щоденно 

сотні поклонів, за перелюбство – піст впродовж трьох років та сто щоденних 

поклонів; кровозмішення – два роки посту та сто поклонів на день; блюзнірство 

– один рік посту та 100 поклонів впродовж доби; чародійство – три роки та 50 

поклонів на день [109, с. 86 - 96]. Подекуди коліноуклінні молитви виступали 

самостійним видом санкцій без відбування посту. Процесуально епітимія 

накладалася приходським священиком на підставі таємної сповіді грішника. 

При накладенні епітимії священику дозволялося зменшувати її обсяги, 

встановлені церковними канонами, залежно від віку правопорушника, його 

розкаяння у вчиненому злочині та з інших поважних причин. 

Покарання майнового характеру – не менш важливий вид церковних 

санкцій, які накладалися лише у вигляді грошових штрафів. На відміну від 
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Візантійської імперії, в Руській державі не застосовувалися майнові покарання 

у вигляді конфіскації рухомого чи нерухомого майна. Як самостійний вид 

покарання, штрафи не давали можливості відкупитися від епітимії. Вони 

завжди мали основний характер і призначалися майже за всі злочини проти 

віри, церкви, сім’ї, моралі, особистої свободи, честі та за інші правопорушення, 

віднесені князівським законодавством до церковної юрисдикції. Залежно від 

виду церковного правопорушення, штрафи стягувалися на користь церкви 

(митрополита, єпископа), держави (князя) та/або на користь потерпілого. 

Розмір стягнення залежав від соціального стану потерпілого.  

Найвищий штраф у розмірі 50 гривень стягувався до церковного бюджету 

за статеві зв’язки із іновірцями: «Якщо іудей або мусульманин вступить у 

статевий зв’язок з православною жінкою, то з іновірця стягнути на користь 

митрополита 50 гривень, а жінку відправити до монастиря» (ст. 19 Уставу 

Ярослава) [302,c. 244 – 249]. Сорок гривень, що еквівалентно розміру штрафу, 

який відповідно до Руської Правди, встановлювався за вбивство особи, 

стягувалися на користь митрополита в таких випадках: підпал двору, току чи 

церковного володіння; за кровозмішення першого ступеня спорідненості; 

розпусту з черницею чи самовільний вихід із чернецтва (ст. ст. 14 – 16, 20, 22, 

28, 52 Уставу Ярослава) [302, c. 244 – 249]. Штраф у розмірі двадцять чи 

тридцять гривень сплачувався на користь церкви за подвійні шлюби. Більший 

штраф накладався за спільне проживання двох братів із однією жінкою: 

менший – за двоєженство без кровного споріднення (ст. ст. 17, 27 Уставу 

Ярослава) [302,c. 244 – 249]. Найпоширенішим був штраф, що сягав розміру 12 

гривен на користь митрополита. Він застосовувався до правопорушників, 

обвинувачених у кровозмішенні між родичами духовної спорідненості та 

кровними родичами другого і третього ступеня споріднення; за самовільне 

розлучення після церковного вінчання; зоофілію; інші прояви розпусти; окремі 

злочини проти честі, а саме: остриження волосся на голові чи бороді, ганебні 

бійки між чоловіками (ст. ст. 13, 18, 21, 23 – 26, 31, 39, 51 Уставу Ярослава) 

[302,c. 244 – 249]. 
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Штрафи, що сягали шести гривень, стягувалися на користь церкви за 

розірвання заручин, бійки між жінками, тілесні ушкодження, завдані чужій 

дружині (ст. ст. 35, 41, 42 Уставу Ярослава) [302,c. 244 – 249]. Подвійна та 

диференційована системи майнових стягнень застосовувалися за викрадення 

нареченої, зґвалтування, самовільне розлучення невінчаного шлюбу, образу 

жіночої честі (ст. ст. 2, 3, 4, 30 Уставу Ярослава) [302,c. 244 – 249]. Їхня 

дуалістична природа полягала у тому, що вони стягувалися і на користь 

митрополита, і на користь потерпілого. Розмір штрафу коливався від 12 гривень 

кун до 5 гривень і залежав від соціального стану не стільки потерпілої, як її 

батька чи чоловіка. Так, в ст. 3 Уставу Ярослава йдеться: «Якщо хтось зґвалтує 

боярську дочку або боярську дружину, за ганьбу він заплатить їй 5 гривень 

золота і митрополиту також. А буде вона дочкою менших бояр, винний 

повинен буде заплатити їй гривню золота і митрополиту гривню золота. Якщо 

потерпіла виявиться із середовища добрих людей, то винний заплатить їй два 

рубля, і митрополиту два рубля. Чи буде вона з числа простих людей, то 

винний платить їй 12 гривень кун, і митрополиту 12 гривень кун» [302,c. 244]. 

Як бачимо, соціальне становище жінки залежало від статусу її батька чи 

чоловіка і було визначальним при встановленні розміру грошових стягнень за 

здійснене правопорушення проти неї. 

Розмір штрафних санкцій на користь держави Уставом Ярослава не 

встановлювався. Владі лише надавалася можливість самостійно визначити 

розмір штрафу, залежно від ступеня тяжкості злочину: «А князь призначить їм 

покарання своєю владою, незалежно від понесеного ними церковного 

покарання» [302,c. 244]. Князями накладалися санкції у разі викрадення 

нареченої, зґвалтування, самовільного розлучення, перелюбства, розірвання 

заручин та за окремі злочини проти честі (ст. ст. 2, 3, 4, 8, 30, 31, 35 Уставу 

Ярослава) [302,c. 244 – 249]. 

Накладення двох покарань різними юрисдикційними інституціями за одне 

і те саме правопорушення стало характерною рисою руського права. З одного 

боку, церква засуджувала грішника, а з іншого – світська влада своєю силою 



245 

 
 

притягувала винуватого до відповідальності. У візантійській правовій традиції 

такої практики нам виявити не вдалося. 

Ще один вид церковного покарання застосовувався до особливої 

спеціальної категорії суб’єктів правопорушення – жінок та дітей. Позаяк і ті й 

інші не володіли повною правоздатністю на Русі, то й законодавець, відповідно, 

не міг застосувати до них штраф у вигляді покарання. Для цієї категорії 

передбачалося обмеження волі шляхом направлення до монастиря [302,c. 244 – 

249]. Так, діти ставали в’язнями монастирів за завдання власним батькам 

тілесних ушкоджень; жінки – за народження позашлюбної дитини, вбивство 

немовляти, розпусту, перелюбство, статеві зв’язки із іновірцями (ст. ст. 5, 6, 10, 

19, 27, 43 Уставу Ярослава) [302,c. 244 – 249]. Церковне законодавство Руської 

держави не містить санкцій у вигляді ув’язнення чоловіків в установи 

монастирського типу. Для них – осіб, що володіли повною право- і 

дієздатністю, застосовувалися, в основному, майнові покарання та грошові 

штрафи, якими поповнювалася казна як держави, так і церкви.  

На думку М. Cуворова, яка нам видається слушною, направлення в 

монастир передбачало не стільки спокутування провини, скільки відробіток 

особистою працею єпископу, еквівалентно штрафу, що встановлювався за 

окремі аналогічні злочини. Ув’язнених жінок вчений називає монастирськими 

холопами, які перебували у повній залежності від церкви [507, с. 213]. 

Крім того, А. Попов стверджує, що правопорушників ув’язнювали не лише 

при монастирях, а й в інших спеціально облаштованих місцях, в’язницях. 

Аналізуючи Никоновський літопис, вчений наводить два випадки ув’язнення «в 

темниці єретиків», які мали місце наприкінці ХІ ст. – на початку ХІІ ст., [430, с. 

55]. Щоправда, його сучасники не поділяли такої думки. Зокрема, криміналіст 

Російської імперії М. Таганцев категорично заперечував можливість існування 

в’язниць та вважав, що вони використовувалися як слідчий ізолятор для 

утримання особи на час слідства, тобто, що ув’язнення використовувалося не як 

вид покарання, а як запобіжний захід на час досудового розслідування [515, 

с. 1312]. Розгорнута наукова полеміка на цьому не завершилася. Незважаючи на 
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висловлені опонентом міркування, А. Попов наполягав на існуванні тюремного 

ув’язнення як самостійного покарання. Вчений допускав, що функцію в’язниць 

виконували архієрейські погреби [430, с. 55]. 

Розгорнута ще в ХІХ ст. дискусія не знайшла продовження у працях інших 

авторів. На наш погляд, тюремне ув’язнення як вид покарання за 

правопорушення проти церкви на Русі могло мати місце, попри відсутність 

його у тексті Уставу Ярослава. Факти, наведені А. Поповим щодо ув’язнення 

єретиків, є достатніми для такого висновку. При цьому слід зауважити, що така 

форма кари за злочини проти віри все ж таки була рідкісним явищем і не 

утвердилася в Руській державі. 

Санкції у формі тілесних покарань (побиття, скалічення) відсутні у тексті 

Уставу Ярослава, проте ми переконані, що вони мали місце на Русі. На це 

вказують три фактори. По-перше, в розділі «Леона Царя Премудрого и 

Константина Верного Царя главизны о совещании обручения и о брацех и о 

иных различных винах» Кормчої книги міститься перелік значної кількості 

діянь проти сім’ї, моралі та честі, за які передбачалися різноманітні форми 

скалічення чи побиття. Так, відрубування рук могло стати реальністю за 

вчинення блюзнірства; відрізання носа здійснювалося за різні прояви розпусти; 

оскоплення передбачалося за кровозмішення та статеві зв’язки із черницями; 

побиття – за вчинення перелюбства, злочину проти честі або за прояви зневаги 

до богослужіння; до осліплення вдавалися у разі викрадення майна із 

церковного храму [269, с. 1144–1153]. 

По-друге, в літописах знаходимо щонайменше дві згадки про застосування 

тілесних покарань. Перша згадка стосується холопа, який у 6563 р. від 

створення світу (1055 р.н.е.) притягувався до відповідальності за неправдиві 

свідчення в суді проти свого господаря – єпископа Новгородського Луки. 

Обвинуваченого скалічили, відрубавши ніс та руку [425]. Приклад застосування 

тілесних покарань до духовних осіб зустрічається і в Лаврентіївському літописі. 

Так, на початку ХІІІ ст. митрополит Київський Костянтин «наказав вирізати 

язик єпископу Володимирському Федору як злодію та єретику, і відрубати 
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йому руку та виколоти очі за богохульство на Святу Богородицю» [425]. 

Юридична практика ілюструє приклади застосування церквою тілесних 

покарань, що виносилися за злочини проти віри. Вважаємо, що хоч їхнє 

застосування і не було можливим, проте поодинокі факти такого карання мали 

місце. 

По-третє, існує ще один документ, який вказує на існування в руському 

церковному праві такого виду санкцій як тілесні покарання. Маємо на увазі 

«Канонічні відповіді митрополита Івана ІІ» (1080 – 1089 рр.). Сьоме правило 

джерела дозволяє не дотримуватися аналізованих вище приписів Кормчої книги 

та застерігає від застосування смертної кари, тілесних покарань у будь-якій 

формі. «Убивати і калічити людські тіла, – пише митрополит, – суперечить 

духу православної церкви та правилам церковної дисципліни» [462, с. 4]. 

Водночас екзарх закликає притягувати порушників норм церковного права до 

відповідальності із застосуванням інших церковних покарань [462, с. 4]. Отже, 

забороняючи тілесні покарання, Іван ІІ тим самим визнає практику їхнього 

застосування саме в церковному праві. 

Лист митрополита має для нас важливе значення і з іншого приводу. У 

ньому екзарх застерігає від застосування смертної кари. З огляду на те, що 

більшість каноністів, богословів, істориків, юристів свідомо чи ні не бачили її 

серед церковних покарань, вбачаємо за необхідне детальніше зупинитися на цій 

проблемі. 

Нагадаємо, що в основному джерелі права Русі – «Руській Правді» – не 

передбачалося смертної кари. Вона відсутня і в інших правових джерелах – 

уставах великих князів київських. Це дає можливість ученим, дослідникам, 

науковцям вести мову про гуманність середньовічної правової системи, що 

склалася в Руській державі [194, с. 66]. Проте не всі вчені так вважають. На 

думку знаного дослідника української діаспори Р. Лащенка, Церковний Устав 

Володимира у першій редакції передбачав застосування смертної кари за 

найтяжчі злочини проти віри. При цьому вчений не наводить редакції 

документа, посилаючись на його втрату. На практиці застосування смертної 
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кари, на думку дослідника, не прижилося, тому у наступних редакціях Уставу 

така форма покарання відсутня [251, с. 135]. 

Уважне прочитання Кормчих книг, що базувалися на візантійській 

правовій традиції та використовувалися в практичній діяльності церковного 

суду, вказує на існування фактів застосування смертної кари. Рецепіюючи 

норми «Еклоги», Кормча книга санкціонувала позбавлення людини життя за 

три види злочинів проти віри. Перший вид полягав у здійсненні волхвування, 

чаклування та ворожіння. У документі про це йдеться таким чином: «Аще 

волхове или овне снидутся … будут убиенны» (п. 44 КК) [269, с. 1153]. Другий 

– передбачав страту для такої категорії іновірців як маніхеї і монтани. Кормча 

передбачає: «Манихеи и монтане мечем да посекаеми бывают» (п. 36 КК) [269, 

с. 1152]. Третій вид злочину в Кормчій книзі подано в такій редакції: «Аще кто 

со ине ми клянется на Христианское житие разрушение творити, таково убо 

подобает в тот час убити» (п. 3 КК) [269, с. 1144].  

Позаяк жоден із дослідників не намагався проаналізувати зміст 

вищеназваної норми, а її тлумачення не міститься в жодній археографічній 

студії, то ми можемо припустити, що в документі йдеться про вчинення 

тяжкого правопорушення, а саме – злочину проти віри, що посягає на 

підвалини християнського устрою, за який відразу повинна настати смертна 

кара. 

Окрім того, згадка про смертну кару міститься в Уставній грамоті 

Новгородського князя Всеволода Мстиславовича. Удільний князь визначає міру 

юридичної відповідальності за неналежне поводження із мірами та вагами у 

вигляді покарання «казнить близко смерти». Зміст припису викликав палкі 

дискусії серед наукового загалу. Спільним знаменником стала теза: «Як 

продукт місцевої правотворчості, означена норма з’явилася у більш пізніх 

редакціях Новгородської уставної грамоти, що датується початком ХІV ст.» 

[457, с. 257]. Відтак зазначимо, що дана норма потрапляє до джерела тоді, коли 

єдина система права Руської держави вже перестала існувати. 
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Отже, незважаючи на відсутність в основних джерелах права Руської 

держави смертної кари як виду покарання, вона присутня у Кормчій книзі. 

Аналіз її тексту свідчить, що позбавлення людини життя відбувалося за 

вчинення низки злочинів, три з яких спрямовані проти віри. Окрім того, 

існують літописні відомості про випадки застосування смертної кари, а також 

згадки про неї у «Канонічних відповідях митрополита Івана ІІ» Х ст., які 

сукупно дозволяють зробити висновок про те, що на Русі існувала практика 

застосування смертної кари за злочини проти віри. 

Останнє покарання, на якому ми сконцентруємо увагу, – відлучення від 

церкви або анафема. В джерелах права Руської держави поняття «анафема» 

позначалося словами «вигнання», «неблагословіння та клятва», «прокляття». 

Воно, як і у Візантії, полягало у повному позбавленні члена церковної громади 

усіх правомочностей, а саме: права спільної молитви із іншими віруючими, 

права участі у будь-яких церковних богослужіннях, права приймати будь-які 

церковні таїнства, права бути відспіваним після смерті та похороненим на 

церковному цвинтарі тощо. З особою, яку було відлучено від церкви, 

заборонялося здійснювати спільну молитву та вести будь-які приватні справи. 

Анафема, як міра юридичної відповідальності, була самостійним церковним 

покаранням та призначалася за грубе порушення чи недотримання норм 

церковного права. «Якщо хтось статут мій переступить…, – йдеться в Уставі 

Ярослава, – і нехай судять його на страшному суді перед Богом, і нехай буде 

він проклятий Святими Отцями на соборі в Нікеї, в ім’я всіх Святих наших 

Отців, амінь» (ст. 55 – 56 Уставу Ярослава) [302,c. 249 – 250]. 

За церковним законодавством Руської держави відлучення могло бути 

призначене за спілкування, за спільну трапезу із відлученими, за одруження на 

жінках іншої віри (мусульманці чи іудейці) (ст. 50 – 51 Уставу Ярослава) [302, 

c. 249]. М. Суворов намагався довести, що анафема також застосовувалася за 

єресь до осіб, що своїми зневажливими діями зганьбили церковну інституцію 

чи православну віру. Відлученому вручався спеціальний церковний акт, в 

якому містився обвинувальний висновок, що засвідчував факт вжитих церквою 
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каральних заходів [507, с.148 – 149]. Ім’я відлученого заносилося до книги 

«Синодик» для оголошення йому прокляття під час богослужіння. Зазвичай це 

робилося в першу неділю великого посту – день свята православних. Приписи 

канонічного права передбачали можливість розкаяння, що гарантувало 

повернення втрачених прав та поновлення статусу суб’єкта церковної 

організації.  

Церква, як організм цілковито інтегрований в систему державного 

управління Руської держави, повністю не втратила свого впливу після її 

розпаду. Зміна політичного центру з Києва на Галич [237; 238, с. 112] 

спричинила і переорієнтацію митрополичого осередку, який змістився до 

Володимиро-Суздальського князівства [188, с. 83].  

За словами М. Грушевського, князівством, яке насправді стало 

спадкоємицею Русі, була Галицько-Волинська держава [124, с. 106–107], яка в 

умовах нестабільної військово-політичної ситуації постійно прагнула до 

відновлення автономної Галицької митрополії, що в 1301 р. і вдалося 

реалізувати [104, с. 221; 188, с. 93; 195, с. 9; 568, с. 58].  

Церковно-юрисдикційні зміни ні на мить не зменшували авторитету 

християнської віри серед населення, а відтак ряд суспільних відносин в державі 

продовжував регулюватися нормами церковного права. На території Галицько-

Волинського князівства діяли як Кормчі книги, великокнязівські устави, так і 

інші правові пам’ятки Руської держави. Проекція візантійської правової 

системи, за твердженнями сучасних львівських дослідників В. Кульчицького, 

Б. Тищика, І. Бойка, була не великою [240, с. 251].  

Внутрішня боротьба в князівстві, трансформація суспільних відносин, 

пошуки підтримки світською владою церковної і навпаки прискорили процес 

створення джерел права, у тому числі церковно-правового змісту. До них, 

безперечно, належав і «Церковний Устав Галицького князя Лева Даниловича, 

даний соборній церкві митрополії Галицької», ухвалений 8 березня 1301 р. [597, 

с. 96]. Для нас цей малодосліджений документ становить великий науковий 

інтерес, адже ним імплементувалася система правопорушень проти віри, 
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церкви, сім’ї, моралі, особистої свободи та честі. Слід зазначити, що, як і в 

Уставі князя Володимира, положення князівського закону не передбачали 

санкцій за вчинення церковних правопорушень. Вважалося достатнім 

застосувати відсилочну норму до «Правил Святих і перших царів 

християнських» [243, с. 627], щоб напрацьована Вселенськими соборами 

структура церковних правовідносин стала реальністю у Галицько-Волинській 

державі.  

Князь, однак, не уник спокуси посилити відповідальність за діяння, 

спрямовані проти його волі. Єдине покарання, яке свідчить про бажання глави 

держави прирівняти князівську владу до церковної, полягало у можливому 

відлученні від церкви у разі порушення положень князівського закону: «А хто 

від мого слова відступить, той матиме суд перед Богом і буде відлучений від 

милості Божої в день страшного Божого суду, і буде на них клятва Божа на весь 

вік і в майбутньому» [302, c. 251].  

Застерігаючи від порушень князівського уставу загалом та посилаючись на 

правила Святих Отців, законодавець, на нашу думку, відмовився від переліку 

санкцій за злочини проти віри тому, що не було потреби дублювати 

загальновідомі норми, котрі містяться в раніше ухвалених уставах великих 

князів київських та систематизованих збірниках державно-церковного 

законодавства – Кормчих книгах.  

Таким чином, право Руської держави у частині регламентації видів 

покарань за церковні правопорушення лише частково використало 

законодавчий досвід середньовічної Візантії. Окремі зміни, уточнення та 

деталізація канонічних приписів на Русі та в Галицько-Волинській державі 

відбувалися за рахунок князівської правотворчості та під впливом місцевого 

звичаєвого права.  
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3.3 Види санкцій за злочини проти віри, церкви, сім’ї та моралі в 

русько-литовському праві (друга пол. ХІV – сер. ХVIІ ст.) 

 

Просування Литви на територію України здійснювалося двояким, але в 

обох випадках – достатньо мирним шляхом. З одного боку, наступ литовців 

супроводжувався відвертим захопленням територій, що географічно 

знаходилися на схід від неї, а з іншого, – вони налагоджували взаємовідносини 

з пануючою місцевою верхівкою, яка у процесі зближення добровільно визнала 

литовську зверхність. Відкрита збройна боротьба за спадщину Руської держави 

відбувалася, здебільшого, не з українцями, а з такими самими претендентами із 

числа інших народів. Подібну думку неодноразово висловлювали як сучасні 

автори підручників з історії України (О. Бойко, В. Борисенко, О. Гуржій, 

В. Смолій, О. Русина, В. Ульяновський), так і представники дослідницької 

школи з числа української діаспори (Д. Дорошенко, О. Субтельний). 

Аналогічне бачення історичного процесу дало підстави Михайлу 

Грушевському стверджувати, що Велике князівство Литовське берегло традиції 

Руської держави краще, ніж це пізніше робила Московія [119, с. 195; 645], а 

сучасним дослідникам – називати литовське проникнення в українські землі 

«оксамитовим». 

Велике князівство Литовське сформувалося як багатонаціональна держава, 

до складу якої увійшли руська, жемантійська людність. Цілком слушним є 

твердження про те, що вона не зазнавала утисків, в тому числі і на релігійному 

ґрунті. Литовські володарі проявляли толерантність до православ’я. Чутки про 

намагання насильно покатоличити в ті часи Русь не витримують критики. 

Навпаки, неодноразово наголошувалося, що литовці переймали досвід русинів 

у багатьох сферах суспільного життя, у тому числі і в релігійній [461]. Немає 

щонайменших сумнівів, що носієм зразків релігійного життя для литовського 

населення, з якими вони вперше познайомилися як язичники, були чинні тоді 

джерела церковного права, серед яких – і Устави князів київських Володимира 

та Ярослава, Кормчі книги. Вони продовжували регулювати церковні 
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відносини, встановлюючи межі юридичної відповідальності за церковні 

правопорушення.  

Паралельно із поширенням руської правової традиції на землі Великого 

князівства Литовського відбувався вплив західноєвропейського права, який 

здійснювався через Польське Королівство. Компромісне поєднання двох 

правових і релігійних культур Заходу та Сходу в одній державі створило 

правовий режим функціонування інституту юридичної відповідальності у сфері 

церковних відносин, відмінний від інших правових систем держав 

європейського середньовіччя. Він обмежив церкву в її юрисдикційних 

повноваженнях, поставивши державну владу на вищий щабель. Так, вперше в 

історії середньовічної Європи вдалося вивести норми права з-під впливу не 

християнства як релігії, а церкви – як інституції [501, с. 20]. Тож міру 

юридичної відповідальності за церковні правопорушення встановлювали 

органи державної влади. При цьому їм слід було враховувати інтереси 

багатонаціональної людності, яка сповідувала християнську релігію 

католицького і православного обрядів. 

Втрата церквою окремих юрисдикційних повноважень на користь держави 

створила умови, при яких види юридичної відповідальності за церковні 

правопорушення фіксувалися насамперед у джерелах церковного права 

державного походження та в кодексах світського законодавства. При цьому 

зберігали свою чинність пам’ятки церковного права та збірки державно-

церковного законодавства – Кормчі книги, які поповнювалися текстом нових 

законодавчих актів. 

Серед масиву джерел церковного права державного походження санкції за 

церковні правопорушення містилися лише в окремих документах, серед яких 

виділялися: «Жалувана грамота Литовського Великого князя Олександра 

нареченому Київському митрополиту Йосифу і православним єпископам 

Литовських і Руських областей про недоторканність Святительського суду і 

церковного майна на основі так званого «Свитку Ярослава» від 20 березня 

1499 р. [8, № 166, с. 189] та «Жалувана підтверджуюча грамота Київському 
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митрополиту Йосифу і православним єпископам Литовських і Руських областей 

про недоторканність святительських прав і суду, а також церковного майна і 

доходів» від 2 липня 1511 р. [9, № 65, с. 81–83].  

Головний тягар по встановленню юридичної відповідальності у сфері 

регулювання державно-церковних відносин покладався на кодифікаційні збірки 

світського законодавства – литовські статути, де санкції їх артикулів визначали 

міру покарання за відповідні злочини проти віри, сім’ї, моралі, особистої 

свободи та честі [632, с. 50 – 54]. 

Спираючись на тексти відповідних жалуваних грамот та Литовських 

Статутів, пропонуємо авторську стратифікацію видів покарань за церковні 

правопорушення в період ХІV – середини ХVIІ ст. У такій площині означена 

проблема не стала самостійним об’єктом жодної наукової розвідки, тому 

новаторський характер більш, ніж очевидний.  

На відміну від системи санкцій за церковні правопорушення Руської 

держави, що складалася з шести видів (епітимія, майнові стягнення, 

позбавлення волі в монастирі, відлучення від церкви, тілесні покарання та 

смертна кара), у Великому князівстві Литовському їхня кількість зменшилася 

до чотирьох, зокрема: позбавлення майнових прав, конфіскації майна або 

грошових штрафів на користь церкви, держави чи потерпілої особи, завдання 

каліцтва, що поєднувалося із вигнанням за межі міста, та смертної кари [316, с. 

40 – 42]. 

Перший із названих видів, до яких належить позбавлення майнових прав, 

фіксувався санкціями статей світського законодавства. Вони констатували такі 

покарання як обмеження або позбавлення дітей спадкових прав, прав дівчини 

на посаг чи віно, чого не знала церковно-правова традиція Руської держави. 

Відповідальність передбачалася артикулами Литовських статутів і наставала за 

вчинення злочинів проти сім’ї. Так, донька позбавлялася батьківського 

приданого і материнського спадку у разі нехтування батьківською волею при 

укладенні шлюбу. «Якщо дочка без згоди батька або матері вийшла заміж, то 

вона позбавляється приданого від батька і матері та материнського маєтку, а 
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якби у батька вона була одна, то батьківський маєток успадковують родичі», – 

читаємо в четвертому розділі Першого Литовського статуту 1529 р. (арт. 10 – 

11, роз. 4, І Литовського статуту) [501, с. 231]. Відсутність батька та матері не 

звільняло дівчину від обов’язку отримати благословення на шлюб від братів чи 

дядьків. Невиконання вимоги тягло за собою позбавлення посагу та маєтків, на 

які вона претендувала як спадкоємець за законом по досягненні повноліття. 

«Якщо дівчина залишилася без батька і матері, не досягнувши ще повноліття, і 

вийшла заміж поза волею дядьків по батьківській лінії чи її братів, то вона 

втрачає право на посаг, маєтки свої батьківські, материнські спадки, які б до неї 

потім перейти могли б», – фіксують приписи Другого Литовського статуту 

1566 р. (роз. 5, арт. 7 – 8, ІІ Литовського статуту)[499, с. 330 – 331], (роз. 5, арт. 

8 – 9, ІІІ Литовського статуту)[500, с. 200 – 201]. 

Втрата спадкових прав також загрожувала дітям у разі завдання ними 

тілесних ушкоджень своїм батькам, образи, приниження їхньої честі та гідності 

(роз. 4, арт. 13). [501, с. 232]. Покарання за названі протиправні діяння 

фіксувалися усіма редакціями литовських статутів. Щоправда, другий та третій 

статути розширили перелік цієї категорії правопорушень, додавши до них 

самовільне захоплення батьківського майна, підтримку судового 

обвинувачення проти батьків з корисливою метою, не бажання поручитися за 

батьків, розпусту, неналежний догляд у старості, відмову від викупу з неволі 

(роз. 8, арт. 7, ІІ Литовського статуту та роз. 8, арт. 7, ІІІ Литовського статуту). 

[499, с. 353, 501, с. 236]. 

До суттєвих видів покарань у системі юридичної відповідальності 

Великого князівства Литовського законодавець відносив позбавлення заміжньої 

жінки права власності на її віно. Таке покарання застосовувалось у випадку 

недотримання вдовою шестимісячного терміну після смерті свого чоловіка, 

впродовж якого не можна було повторно виходити заміж. Відсутність віна у 

жінки не позбавляло її від відповідальності, натомість на неї накладалися 

штрафні санкції у розмірі двадцяти рублів, які стягувалися до державної 

скарбниці. «А якщо вдова до шести місяців по смерті свого мужа піде заміж, – 
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йдеться у 12-му артикулі 5-го розділу ІІ Литовського статуту, – то віно від мужа 

свого описане втрачає, а якби віна описаного не мала, тоді заплату до скарбу 

нашого двадцять рублів грошей заплатити має» (роз. 5, арт. 12, ІІ Литовського 

статуту); [499, с. 331], (роз. 5, арт. 13, ІІІ Литовського статуту) [500, с. 203]. 

Покарання майнового характеру – це ще один вид церковних санкцій, які 

накладалися у вигляді конфіскації майна або грошових штрафів на користь 

церкви, держави чи потерпілої особи. Нагадаємо, що на Русі не склалася 

практика конфіскації рухомого та нерухомого майна, натомість набули 

широкого розповсюдження штрафи, які встановлювалися за більшість злочинів, 

у тому числі і вчинених проти церкви, сім’ї та моралі. 

Спочатку такої традиції дотримувалися і у Великому князівстві 

Литовському. Це видно зі змісту Жалуваної грамоти Литовського Великого 

князя Олександра нареченому Київському митрополиту Йосифу від 20 березня 

1499 р. [8, № 166, с. 189]. У ній не лише перелічено види злочинів проти віри, 

сім’ї та моралі, що віднесені законодавцем до церковної юрисдикції, а й 

встановлено міру юридичної відповідальності за їх вчинення, що полягала у 

накладенні на правопорушників відповідних штрафних санкцій на користь 

«церкви соборної Київської» [8, № 166, с. 189]. 

Грамотою визначено санкції для чиновників, князів, бояр, які порушували 

церковні права і привілеї, здійснювали утиски православної громади. Так, 

грошові стягнення у розмірі двох тисяч рублів загрожували чиновникам, які 

перешкоджали православному митрополиту та його єпископам виконувати 

свою духовну місію. Порушення церковно-судової юрисдикції каралося 

штрафом у сумі п’ятисот рублів. «Князям і боярам і суддям в ті суди не 

вступати, як написано в правилах Апостолів і Святих богоносних Отців і у цих 

Номоканонах наших, під загрозою штрафу п’ятсот рублів грошей», – 

зазначається у Жалуваній грамоті 1499 р. Литовського Великого князя 

Олександра. 

Охорона церковних інституцій санкціями майнового характеру, що могли 

бути накладені на світських чиновників за порушення церковних прав і 
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юрисдикційних повноважень, здійснювалася не тільки у Великому князівстві 

Литовському. Така сама політика простежується і в Речі Посполитій. Так, 

«Грамотою про зрівняння громади Львова в політичних та економічних правах 

з католицькою громадою міста» король Сигізмунд Август 20 травня 1572 р. 

вимагав дотримуватися рівноправності між людьми окремих верств населення 

та соціальних станів у межах усієї держави, незалежно від місця проживання та 

конфесійної належності. Король не обійшов увагою і чиновників. Їм 

заборонялося порушувати церковні юрисдикційні повноваження, накладати 

податкові обтяження на духовенство, обмежувати православних у будь-яких 

правах (виборчих, цивільно-правових, господарських, освітніх тощо). На 

порушників королівських приписів накладався штраф у розмірі 10 тисяч 

угорських золотих на користь держави та 10 тисяч – на користь постраждалої 

особи. «Не робіть інакше задля нашої ласки та на ваш обов’язок під карою 

обов’язкової сплати 20 тисяч угорських золотих – половину нашій скарбниці, а 

другу половину – скривдженій стороні, у кожному випадку, якщо хтось буде 

чинити опір або порушувати цей привілей», – наголошував Сигізмунд Август у 

пам’ятці права середньовічної Польщі [28, с. 42–48; 442, с. 48–51]. 

Приписи, що встановлювали штрафні санкції для державних чиновників за 

порушення прав і привілеїв православної церкви, знаходимо і в інших 

документах Речі Посполитої, зокрема в «Грамоті короля Генріха Валуа, якою 

підтверджується привілей громаді Львова Сигізмунда Августа від 20 травня 

1572 р. щодо зрівняння у правах з католицьким населенням міста» від 20 травня 

1574 р. [28, с. 48–50; 442, с. 51–52], «Грамоті короля Стефана, якою 

підтверджується привілей української громади Львова Сигізмунда Августа від 

20 травня 1572 р. про зрівняння у правах з католицьким населенням міста» від 

26 березня 1577 р. [28, с. 54–55; 442, с. 54] та в інших привілеях місцевого 

значення, виданих Волинській, Київській і Підляській землям. Спираючись на 

положення Люблінської унії, ними гарантувалося  вільне сповідування віри, 

рівні права і вольності представникам усіх конфесій, в тому числі пасивне та 

активне виборче право. Отже, влада Великого князівства Литовського 
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намагалася забезпечити проголошені принципи релігійної терпимості та 

свободи совісті. Король гарантував рівноправність жителів незалежно від 

соціального стану, релігійної належності та територіального розташування. 

Дотримання проголошених принципів забезпечувалося штрафними санкціями, 

що сплачувалися на користь держави та потерпілої особи. Відтак, виразно 

простежується політика держави, спрямована на підтримку Київської 

митрополії, її судових інстанцій, охорону православних традицій, сформованих 

в період Руської держави. Керуючись ними, «Жалувана грамота Литовського 

Великого князя Олександра…» від 1499 р. передбачала штрафні санкції за усі 

церковні злочини. Як і на Русі, законодавець жодним словом не обмовився про 

калічницькі покарання чи смертну кару. Так, за вчинення перелюбства чи 

двоєженства передбачалися розлучення та сплата штрафу у розмірі тисячі 

рублів на користь церкви. «Якщо чоловік, маючи жінку живу, іншу буде мати, а 

жінка та, знаючи про його дружину, яка жива є, за нього піде, – записано у 

грамоті, – то вони обоє мають дати на церкву соборну тисячу рублів грошей та 

розлучитися мають і жити в покаянні, а якщо не захочуть це вчинити, тоді має 

їх світський суд судити і покарати» [8, № 166, с. 189]. Вдвічі менший штраф 

накладався на осіб, що вчинили розпусні дії або спільно проживали без 

укладення шлюбу. При цьому законодавець враховував соціальне і матеріальне 

становище правопорушників. Чинне право привілею накладало на чиновників і 

осіб вищого соціального прошарку вищі штрафи, а саме – п’ятсот рублів. Особи 

нижчого соціального стану сплачували за такий проступок значно менший 

штраф – двадцять рублів. «Якщо у блуді хто з чиновників живе, нехай відійде 

від блуду і на церкву соборну п’ятсот рублів штрафу заплатить, – фіксує 

нормативно-правовий акт, – а якщо це простий чоловік чи жінка таке ж вдіють, 

то нехай розлучаться і на церкву соборну сплатять два рублі грошей» [8, № 166, 

с. 189]. Наведений приклад свідчить, що у Литві, на відміну від багатьох 

держав тогочасної Європи, більший штраф сплачували особи, які мали вищий 

соціальний статус, і навпаки. 
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Посилення юридичної відповідальності за названі види злочинів 

спостерігаємо після укладення Люблінської унії 1569 р. та видання Третього 

Литовського статуту, який встановлював смертну кару для осіб, винних у 

розпусті та перелюбстві. Мінливість ситуації позначена впливом західної 

традиції права, яка у Речі Посполитій була головним чинником в існуючій 

системі суспільних відносин. 

Окрім іншого, редакція Статуту 1588 р. встановлювала більш суворі 

покарання за злочини проти моралі, серед яких виділялося кровозмішення. 

Якщо у Руській державі за вчинення цього виду злочину передбачався штраф у 

розмірі від 12 до 40 гривень, залежно від ступеня близькості родин, то у 

Великому князівстві Литовському встановлювалася практика конфіскації у 

порушників нерухомого, а у випадку його відсутності – рухомого майна. «А де 

хто взяв свідомо, навмисно жону по крові собі споріднену, як по батькові, так і 

по матері, або невістку, дядину, всупереч забороні і закону нашому вище 

описаному, такий кожний за слушним доводом маєтностей своїх нерухомих, а 

де б нерухомих не було, тоді рухомих половину на користь держави і нас 

Господаря втрачає, до столу нашого цього панства Великого князівства 

Литовського, – йдеться у ІІІ Литовському статуті, – також і жона та, якби 

знаючи про спорідненість, заміж ішла, внесення своє втрачає, а якби мала свої 

власні маєтки, тоді і вона половину своїх маєтків також на державу, до столу 

нашого втрачає, а таке подружжя має бути розлучене» (роз. 5, арт. 22, ІІІ 

Литовського статуту). [500, с. 207]. 

З висловленого випливає висновок про те, що з появою литовських 

статутів у ХVІ ст. посилилась відповідальність за злочини проти віри, сім’ї та 

моралі, вчинення яких тягло за собою смертну кару простого чи 

кваліфікованого характеру [390, с. 7]. Якщо в Руській державі практика її 

застосування зводилася до поодиноких випадків, то під впливом 

західноєвропейського права смертна кара значно розширює сферу застосування 

і запроваджується за вчинення таких злочинів як зґвалтування, насильницьке 

викрадення дівчини з метою укладення з нею шлюбу, перелюбство, 
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двоєженство та за всі злочини проти віри. В трьох редакціях литовських 

статутів міститься положення, яким встановлювалась смертна кара за вчинення 

зґвалтування. Уникнути покарання можна було лише шляхом одруження на 

потерпілій, звичайно, за її згоди: «Якби хто зґвалтував жінку або дівчину 

незалежно від її стану .., то такого ґвалтівника має бути присуджено до 

смертної кари, а якщо потерпіла захотіла вийти за нього заміж, то на то її воля» 

(роз. 7, арт. 6, І Литовського статуту) [501, с. 254]. Другий та третій Литовські 

статути, окрім смертної кари, передбачали також штрафні санкції на користь 

потерпілої. Розмір відшкодування залежав від соціального стану скривдженої 

дівчини (роз. 11, арт. 8, ІІ Литовського статуту та роз. 11, арт. 12, ІІІ 

Литовського статуту). [499, с. 375; 500, с. 274]. 

Смертна кара, поєднана із конфіскацією майна, застосовувалася до 

чоловіка, який без дозволу батьків насильно викрав їхню дочку з метою 

укладення шлюбу. Санкції за такий вид злочину вперше з’явилися у другому 

Литовському статуті та без змін потрапили до третього. В артикулах кодексу 

міститься така вказівка: «Хто без волі батька і матері, дядьків або інших 

близьких родичів насильно забрав жінку, схиляючи її у такий спосіб до 

шлюбу…, тоді той, хто на це зважився, нехай буде страчений, а у якості 

відшкодування третина його маєтку має бути передана тій особі, що була 

насильно взятою» (роз. 11, арт. 9, ІІ Литовського статуту [499, с. 375], (роз. 11, 

арт. 13, ІІІ Литовського статуту) [500, с. 274 – 275]. 

Викрадення заміжньої жінки за попередньою згодою з нею також 

визнавалося протиправним під загрозою смертної кари та грошового штрафу. У 

цьому випадку життя були позбавлені обоє. «Якби хто посмів підмовити і взяти 

чужу жону, той життя втрачає, так само як і та жінка, яка те дозволила, смертю 

покарана бути має, – постановляють приписи ІІІ Литовського Статуту, – а 

майнова шкода з маєтності у подвійному розмірі з маєтку того, хто те вчинив, 

сплачено має бути» (роз. 14, арт. 29, ІІІ Литовського статуту) [500, с. 345]. 

Щоправда, чоловік викраденої жінки міг зберегти їй життя, пробачивши 
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здійснену втечу: «Якби муж її смертю карати не хотів, те має бути у його волі» 

(роз. 14, арт. 29, ІІІ Литовського статуту). [500, с. 345]. 

Відповідно до редакції третього Литовського статуту, винні у вчиненні 

перелюбства та двоєженства, підлягали страті. Протиправність діяння в кодексі 

визначалася таким чином: «Якби з’ясувалося, що хтось свою жону вінчану 

живу маючи, іншу взяв, той нічим іншим, як тільки смертю має бути 

покараний, а також і жона така, якби відаючи про іншу жону його живу, заміж 

за нього пішла, такому ж покаранню підлягає» (роз. 5, арт. 22, ІІІ Литовського 

статуту). [500, с. 207]. 

Проста чи кваліфікована смертна кара безальтернативно застосовувалася 

за вчинення злочинів проти віри. Так, за вигодовування жінкою-годувальницею 

дітей іудеїв чи мусульман до відповідальності притягувалася особа, яка 

намовила її до такого вчинку: «А мамками християнки у дітей жидівських і 

також усіляких дітей бусурманських бути не мають, а хто б християнку до того 

приневолив, і те було б слушно, згідно з правом на нього доведено, такий 

смертю має бути караний» (роз. 12, арт. 5, ІІ Литовського статуту) [499, с. 387]. 

Щоправда, у Третьому Литовському статуті санкція за таке діяння була 

пом’якшена. Тепер вона полягала у виплаті штрафу розміром двадцять кіп 

грошей (роз. 12, арт. 9, ІІІ Литовського статуту). [500, с. 312]. 

Кваліфікована смертна кара через спалення застосовувалася до іновірців за 

навернення чи підбурювання до переходу в іудейство, мусульманство, а також 

за оскоплення новонароджених немовлят християн з метою виховання їх в 

іудейській чи мусульманській релігійній традиції. Тексти усіх статутів у цій 

частині є тотожні і незмінні: «Ні в жидівство, ні в мусульманство намовляти їх 

або обрізати не мають, а який би посмів те вчинити, і було б те доведено перед 

судом, тоді без усякого милосердя вогнем має бути караний» (роз. 12, арт. 5, ІІ 

Литовського статуту [499, с. 387] (роз. 12, арт. 9, ІІІ Литовського статуту). [500, 

с. 312]. 

Тогочасна судова практика свідчить про численні факти застосування 

кваліфікованої смертної кари за будь-які прояви чаклунства [43, с. 209]. В 
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різноманітних джерелознавчих студіях знаходимо численні документи, в яких 

висвітлюється подібна категорія справ. У всіх випадках судові вироки були 

незмінними і передбачали застосовування смертної кари шляхом спалення. 

Яскравим прикладом може слугувати справа про чаклунство Василя Брикуна. 

На підставі судового слідства, показів потерпілих та свідків його було викрито і 

засуджено до спалення [21, №130, с. 338 – 346]. Нами виявлено окремі судові 

акти, які вказують на випадки виконання судового вироку навіть після смерті 

чаклуна. Так, 1632 р. був спалений труп чоловіка, підозрюваного у вчиненні 

чаклунства, який, перебуваючи в тюремному ув’язненні, покінчив життя 

самогубством [23, №54, с. 129]. 

До кримінальної відповідальності притягувалися не лише особи, що 

здійснювали ворожіння та чаклування, а й ті, хто до них звертався за 

допомогою. Так, у Грамоті Константинопольського патріарха Єремія ІІ 1586 р. 

про заснування Львівського церковного братства наголошувалося на 

необхідності застосовувати покарання до тих осіб, що «дияволом сплутані, до 

чародійок і ворожок ходять» [407, с. 10].  

Продемонстровані факти притягнення церковними судами людей до 

відповідальності за чаклунство свідчать про те, що церква у такий спосіб 

боролася не зі злочинними проявами, в основі яких лежать юридичні факти, а з 

містичними проявами чи ідеологемами, яких людство не могло пояснити 

раціонально. 

Розглянемо ще один з видів санкцій, що застосовувалися у церковному 

праві Великого князівства Литовського. Йдеться про калічницькі покарання, які 

до ухвалення Третього Литовського статуту 1588 р. в теорії та на практиці саме 

цієї держави не зустрічалися. Відповідно у текст названого кодексу кінця ХVІ 

ст. вводиться в обіг нове поняття, яке в сучасному кримінальному праві 

характеризується як сутенерство. Засудженому за цей вид злочину відрізали 

носа, вуха і губи та виганяли за межі міста. Середньовічний документ 

передбачав: «Аби такі люди, чи то буде чоловік чи жінка, які звикли для 

нечесної користі своєї намовляти панночок або вдів і заміжніх жінок на 
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розпусту…, то наказувати їх і карати відрізанням носа, вух і губів і з міста 

виганяти» (роз. 14, арт. 30, ІІІ Литовського статуту) [500, с. 346]. Повторність 

вчинення цього злочину передбачала смертну кару для винуватої особи. 

Окрему групу становлять такі церковні покарання, що застосовувалися до 

спеціального суб’єкта правовідносин – церковного клірика. Вони містилися в 

діючих на той момент джерелах церковного права, серед яких виділялися 

Кормчі книги, «Правила Віленського православного собору» 1509 р., Устави 

церковних братств. Санкції статей відповідних документів, укладених 

впродовж ХVІ – середини ХVIІ ст., передбачали відповідальність 

представників духовенства, церковних людей та мирян у формі епітимії, 

відлучення та позбавлення сану [300, с. 17 – 20]. 

Епітимію знали як руська правова система, так і законодавство Великого 

князівства Литовського. Базовим нормативно-правовим актом, в якому 

містилися положення щодо застосування епітимії як засобу карального 

характеру для порушників церковних канонів, була Кормча книга. Накладення 

епітимійних санкцій належало винятково до компетенції церковних судів, як це 

було і в Руській державі. 

У коло наших наукових інтересів потрапив ще один вид покарання - 

відлучення від церкви. Його могли зазнати як духовні, так і світські особи за 

будь-які порушення внутрішньоцерковних правил. Зокрема останнім 

загрожувало відлучення за зберігання Кормчої книги. У правилах Віленського 

собору 1509 р. про це йдеться таким чином: «Не тримати мирянам в себе 

правил божественних, а якщо хтось буде їх мати, то нехай будуть вони 

відлучені від церкви, допоки їх не позбудуться» [135, с. 46]. 

Представники іншої категорії населення – чиновники могли відлучатися 

від церкви у разі вчинення симонії. Купівля та продаж церковних посад чи 

духовного сану здавна вважалися гріховним діянням. У період Середньовіччя 

практика симонії поширилась не лише в середовищі католицької церкви, а 

почала проникати і в православну громаду [621, с. 113]. На тому ж Віленському 

православному соборі 1509 р. дана проблема постала як одна із 
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найактуальніших викликів того часу. Саме тому перше правило Собору 

кваліфікувало такі діяння як злочинні та встановило за них покарання у формі 

відлучення від церкви для світських людей і позбавлення сану – для 

духовенства. «Якщо дехто з нашого закону на єпископство зазіхає підкупом і 

купує його без згоди митрополита, чи то архімандрит, чи ігумен, або ж мирська 

людина, то такий нехай залишиться без благословення і прийме на себе 

церковне відлучення аж допоки не перестане цього робити, – йдеться у 

правилах Віленського Собору, – а якщо хтось із нас єпископів насмілиться 

такого безчинця наставити на священика, то такий нехай буде позбавлений 

свого сану» [135, с. 42].  

Запровадження відповідальності за цей вид злочину, на нашу думку, 

свідчить про його масовість, з одного боку, а з другого – про намагання церкви 

не допускати на посади випадкових осіб, що не отримали хіротонії та не 

відповідають узаконеним критеріям.  

Позбавленню духовного сану стало чи не найпоширенішим покаранням, 

яке застосовувалося до священства будь-якого рангу. Про нього згадують і 

світські, і церковні джерела права. Так, «Жалувана грамота Литовського 

Великого князя Олександра…» від 20 березня 1499 р. містила санкцію для 

представників духовенства у формі позбавлення сану за непокору митрополиту 

Київському [8, № 166, с. 189]. У згаданому документі поняття «непокора» не 

розкривається. 

Позбавлення сану підлягали священики та єпископи у разі порушення 

ними шлюбно-сімейного церковного  законодавства чи обітниці безшлюбності. 

Так, одруженому священику заборонялося розлучатися або здійснювати 

служіння після смерті дружини. Покаранню підлягали єпископи та 

митрополити, які, давши обітницю целібату, порушували її [135, с. 44]. 

Відлучення від церкви та втрата церковної посади могли наставати у разі 

проведення несанкціонованого єпископом церковного служіння, недбалого 

ставлення до виконання пастирських обов’язків, порушення правил утримання 

храмових споруд, богослужбового уставу, зловживання спиртними напоями 
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тощо. «Якщо священик розпочинає дім свій держати неохайним, безчинно, або 

церковну славу і божественні служби за уставом не буде звершувати, або ж 

буде напиватися, то за правилом, у такого безчинця маємо церкву забрати і 

тимчасово його відлучити, – йдеться у сьомому правилі Собору, – а якщо не 

перестане такого, тоді нам соборно з нашим крилосом, зі священоіноками та 

ієреями, такому безчинцю заборонити взагалі здійснювати богослужіння» [135, 

с. 45]. 

Порушення, вчинені священиком до отримання духовного сану, могли 

також вплинути на його професійний статус. Виявлення раніше вчинених і 

прихованих перед хіротонією гріховних дій загрожувало відлученням від 

церкви та втратою священницького сану. «Якщо хтось із єпископів або 

священиків приховає свою совість і гріхи перед духовним отцем, і прийме 

святительство або священство, то такого потім викрити і відлучити від 

божественної служби», - читаємо в приписах Віленського Собору 1509 р.[
 
135, 

с. 43].  

Отже, санкції, запроваджені у правилах Віленського Собору, мали на меті 

упорядкувати систему церковних правопорушень, надати їй безкомпромісності 

у боротьбі зі злочинними проявами духовенства, що активно проникало у їхнє 

середовище у період пізнього Середньовіччя. Недарма однією із форм 

юридичної відповідальності для представників духовенства стало відлучення 

від церкви або позбавлення сану. Зазвичай такі радикальні заходи церковно-

адміністративного впливу кліриків застосовувалися вкрай рідко, проте 

профілактичну функцію вони виконували бездоганно. Як слушно стверджував 

В. Ульяновський, у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій 

«єдино можливим засобом впливу митрополита на єпископат і священство було 

позбавлення сану або відлучення» [536, с. 147]. При цьому історик церкви 

наводить лише один такий факт, що мав місце у 1570 р. Йдеться про 

«неблагословенний» лист митрополита Київського до єпископа Луцького Івана 

Борзобогатого-Красенського, в якому екзарх звинувачував останнього у 

системному порушенні церковних канонів та свавіллі при управлінні єпархією. 
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Наслідком конфлікту між ієрархами стала заборона єпископу продовжувати 

служити на луцькій кафедрі [29, №8, с. 29 – 30]. 

Цілісна картина аналізу юридичної відповідальності в церковному праві не 

може бути завершена без з’ясування умов звільнення від неї. Зазначимо, що 

приписи канонічного права та державно-церковного законодавства не 

передбачали прямої можливості звільнення від покарання. Натомість 

положення Литовських статутів не оминули означеного питання. 

Проаналізувавши несистематизовані норми Статутів, що передбачали 

звільнення від юридичної відповідальності, дослідник початку XІX ст. 

Г. Демченко назвав такі умови: смерть злочинця, давність кримінального 

переслідування і давність виконання вироку, помилування, примирення 

потерпілого з відповідачем, викуп від покарання, залік майнових стягнень [133, 

с. 144]. 

З огляду на специфіку канонічного права та враховуючи норми світського 

законодавства, практику духовних судів, можна назвати умови звільнення від 

юридичної відповідальності в церковному праві. Першою умовою – є 

малолітство, тобто не досягнення особою семи років. Християнська традиція 

передбачає, що, починаючи із семилітнього віку, дитина може усвідомлювати 

тяжкість вчиненого правопорушення, повинна сповідатися та може нести 

покарання за гріхи, проступки [640, с.15 – 34]. Другою умовою звільнення від 

відповідальності в церковному праві є примирення потерпілого із відповідачем, 

що поєднується із церковним прощенням та помилуванням. Прохання 

відповідача та згоди позивача примиритися не було достатньо. У даному 

випадку важливим було прощення і помилування церкви як інституції, що 

охороняє засади віри та моралі. Зазвичай, примирення та помилування 

відбувалося за проханням обвинуваченої особи, яка просила про прощення, 

покаяння та звільнення від відповідальності. Остання умова звільнення 

обумовлена неможливістю виконання покарання через смерть правопорушника. 

Загалом умови звільнення від юридичної відповідальності в церковному праві 
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залежали від різноманітних обставин та свідчили про достатньо високий рівень 

розвитку правової думки того часу. 

Таким чином, у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій 

простежується тенденція дотримання релігійного паритету в країні, збереження 

балансу між католицизмом і православ’ям. Щоправда, такий курс глави 

держави не завжди знаходив підтримку серед його підданих, насамперед у 

середовищі католицьких релігійних ієрархів. Проте і в цих умовах Велике 

князівство Литовське було єдиною у Європі державою, де релігійна 

толерантність не лише декларувалася, а й юридично закріплювалася 

законодавчими нормативно-правовими актами різноманітної юридичної сили, 

санкції яких встановлювали відповідальність за діяння, що несли загрозу 

міжконфесійній злагоді загалом та авторитету православної церкви, зокрема.  
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3.4 Покарання за правопорушення проти віри, церкви та моралі в 

Запорозькій Січі 

 

Аналізуючи систему покарань у Запорозькій Січі, окремі дослідники 

історії українського козацтва констатують наявність широкої палітри санкцій, 

які характеризувалися особливою жорстокістю [411, с. 158 – 163]. Цей 

висновок випливає із фактів застосування на Січі різновидностей смертної 

кари, яка передбачалася за вчинення низки злочинів. 

У наукових колах утвердилася думка про те, що суворість покарання була 

викликана «постійним перебуванням Січі у воєнному стані», а також тим, що 

туди приходили люди «сумнівної моральності» та «з кримінальним минулим» 

[464, с. 185]. 

Не заперечуючи висловленого, констатуємо наявність у січових та 

паланкових козаків як простої, так і кваліфікованої смертної кари. Проте за 

двісті років існування Запорозької Січі сумарна кількість видів смертних кар, за 

нашими підрахунками, не перевищувала одного десятка. 

Для порівняння пропонуємо ознайомитися з системою покарань, що мали 

місце в середньовічних країнах Західної Європи та в Московському царстві. У 

першому випадку зосередимо увагу на кримінально-процесуальному уложенні 

Священної Римської імперії німецької нації – «Constitutio Criminalis Carolina», 

1532 р. (далі – Кароліна). Будучи єдиним загальноімперським законом 

роздробленої феодальної Німеччини, Кароліна встановлювала презумпцію 

винуватості та характеризувалася впровадженням системи жорстоких покарань. 

Так, смертна кара застосовувалася за переважну більшість злочинів, 

здебільшого в кваліфікованій формі, в тому числі і для жінок (спалення, 

четвертування, колесування, повішення, потоплення і закопування живцем у 

землю) [204]. За твердженням німецького дослідника ХІХ  ст. А. Бернера, «такі 

покарання застосовувалися із витонченою жорстокістю, винахідливістю з 

метою завдання злочинцю якнайбільших страждань» [601, с. 65]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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Кароліна узаконювала інквізиційний процес, що мав на меті боротьбу із 

злочинними проявами проти віри, церкви, сім’ї та моралі. Виправдовуючи свою 

діяльність очищенням віри від єретиків, католицька інквізиція працювала в усіх 

країнах Західної Європи з ХІІІ ст. по ХVIІ ст. [14, с. 125]. Застосовувалися 

найрізноманітніші тортури («диба», яка викручувала плечові суглоби шляхом 

підвішування через блок у стелі, заливання водою, підсмажування на вогні, 

«кобила», «чобіт», «відьомське крісло» та інші жахливі знаряддя), що завдавали 

нестерпні фізичні страждання [213, с. 28]. Після таких допитів обвинуваченому 

вирок уже не був потрібний, адже він не витримував жорстокого катування. 

Витривалішу особу чекало єдине покарання – кваліфікована смертна кара у 

формі спалення на вогнищі. Багаття викладали на спеціальному помості, 

обкладали соломою та хмизом. Перш, ніж згоріти, єретик задихався, а його 

рештки підлягали знищенню [213, с. 20 – 36]. Проте на цьому покарання не 

закінчувалося. Майно єретика підлягало повній конфіскації, а будинок 

спалювався або перетворювався на міське сміттєзвалище [213, с. 29]. Як 

бачимо, покарання за злочини проти віри в Західній Європі періоду 

Середньовіччя були надзвичайно жорстокі, як, зрештою, і методика проведення 

самого розслідування. 

В іншій частині Європи – на Сході, в Московському царстві, основний 

збірник законів – «Соборне Уложення» 1649 р. також передбачав застосування 

кваліфікованої смертної кари шляхом спалення за вчинення злочину проти 

віри. Про це йдеться у 1 розділі під назвою: «Про богохульників та про 

церковних бунтівників». Злочинців, які наважувалися знеславити православну 

віру, Московський цар наказував негайно розшукувати та викривати. Санкція 

статті передбачала спалення на вогнищі. «Буде хто з іновірців, чи якої-небудь 

віри, або з московітів покладе хулу на Господа Бога і Спаса нашого Ісуса 

Христа, або на ту, що народжувала, – Його Пречисту Владичицю нашу 

Богородицю Діву Марію, або на чесний хрест, або на Святих Його угодників, – 

йдеться в Уложенні, – про це дізнаватися всякими способами, розшукати, а 

коли знайдеться, то того богохульника викривши, покарати спаленням» [488]. 
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За свідченням московського чиновника ХVII ст. Г. Котошихіна, в практиці 

судочинства за злочини проти віри, церкви і моралі застосовували єдину форму 

кваліфікованої смертної кари – спалення. У роботі, написаній у Швеції після 

втечі від переслідування царатом, він згадував про практику застосування 

тортур під час допитів та вказував на злочини, за вчинення яких можна було 

потрапити живцем на вогнище. До таких діянь належали: «богохульство, 

церковна татьба, содомський гріх, волхвування, чорнокнижництво, 

неправильне тлумачення вчення Апостолів і Пророків Святих і Отців церкви» 

[227, с. 130]. 

Як бачимо, система покарань за злочини проти віри, церкви, сім’ї та моралі 

в країнах Західної Європи та в Московському царстві зводилася до єдиного – до 

застосування кваліфікованої смертної кари, здебільшого у формі спалення. При 

цьому методи досудового розслідування також не характеризувалися 

гуманністю, а зводилися до жорстоких тортур, які завдавали морального і 

фізичного болю, калічили людей, а подекуди позбавляли життя ще на стадії 

розслідування. 

Центральна частина Європи, на просторах якої існувало Велике князівство 

Литовське, а згодом – Річ Посполита, характеризувалася іншими 

особливостями, на яких ми наголошували у попередніх розділах роботи. В 

таких суспільно-політичних умовах і виникає українське козацтво, яке 

еволюціонувало до рівня самостійної військово-адміністративної одиниці, що 

мало власну територію, устрій, органи управління та систему звичаєвого права. 

Остання безальтернативно охороняла засади православної віри, церковний 

устрій, принципи лицарської моралі, встановлюючи санкції за відповідні 

протиправні дії [20, с.208 – 209 ]. 

Загалом система покарань за злочини проти віри, церкви та моралі у 

Запорозькій Січі не була розмаїтою. Прояви віровідступництва, богохульства, 

злочинів проти церкви, посягання на храмове чи монастирське майно, злочини 

проти моралі, статеві злочини каралися смертною карою [57, с. 411]. Чіткої 

класифікації, за які саме злочини призначали той чи інший вид смертної кари, у 
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козаків не існувало. Усе залежало від обставин вчинення злочину та ступеня 

його тяжкості [58, с. 180]. Однак покарання у формі спалення ніколи не 

застосовувалося. 

Зазвичай винного за вчинення злочинів проти віри, в тому числі за 

богохульство, позбавляли життя шляхом відрубування голови. Злочинців, що 

посягнули на церковне чи монастирське майно, карали на смерть через 

повішення. Частину їхнього майна передавали козацькому товариству, а 

частину передавали на храм. Відтак за злочини проти віри та церкви на Січі 

застосовувалася смертна кара, проте не в кваліфікованій формі, а в простій. 

За вчинення злочинів проти моралі винуватого також чекала смертна кара, 

яка виконувалася в особливо принизливий спосіб. Зловмисника приковували чи 

прив’язували мотузкою до так званого «ганебного стовпа». Він традиційно 

знаходився біля дзвіниці при Січовій Покровській церкві або на площі паланки. 

Навколо стовпа ставили різні напої: горілку, мед, пиво, брагу, клали калачі та 

в’язку київ – дерев’яних палиць [57, с. 415]. Козаки давали засудженому випити 

та поїсти, після чого били його, примовляючи: «От тобі, вражий сину, щоб ти 

не крав і злочинних дій не вчиняв, ми всі за тебе цілим куренем відплачуємо». 

В такий спосіб злочинця забивали до смерті [476, с. 176]. Майно злочинця 

також підлягало конфіскації на користь козацького товариства [183, с. 58]. Така 

форма смертної кари вважалася ганебною та принизливою, а, отже, була 

найтяжчою для козака [476, с. 165].  

У разі, коли смертна кара застосовувалася до відомого військового 

старшини чи поважного козака, то її виконання супроводжувалося релігійними 

обрядами [561, 161]. Засудженому дозволялося покаятися перед громадою, 

висповідатися перед священиком та пройти таїнство причастя для відпущення 

гріхів перед Богом. Усіх загиблих та страчених козаків заносили до спеціальної 

книги, яка зберігалася в Покровській Січовій церкві для поминання під час 

щоденної літургії «за упокій душі» [476, с. 144]. 

Більш м’яке покарання у формі публічного побиття киями застосовувалося 

за образу чи знеславлення жінки. Козака не забивали до смерті, йому 



272 

 
 

призначали відповідну кількість ударів, які йому завдавали публічно. «Наказую 

Вам пане полковнику із старшиною: цього козака Маляра знайти, щоб далі 

таких непристойностей і худностей не наважився чинити та для страху 

публічно на базарі киями покарати і нам доповісти по виконанню», - 

зазначалося в наказі до полковника козацької паланки від 7 листопада 1772 р. 

про застосування покарання за знеславлення [476, с. 161]. Таке покарання було 

хоч і ганебне, проте достатньо гуманне і носило виховну функцію [476, с. 161]. 

Подекуди смертна кара замінялася на побиття киями. Інколи й побиття не 

виконувалося через те, що побратими не наважувалися підняти руку на 

товариша [177, с. 127]. 

Калічницькі покарання на Січі майже не застосовувалися, оскільки вони 

суперечили моральним засадам та військовим принципам козацького 

товариства, бо скалічений козак «не міг ні у війську воювати, ні Богу 

молитися» [561, с. 161]. 

Окрім того, принцип «здорового глузду», з урахуванням якого 

застосовувалися покарання, дозволяв відмовитися від смертної кари, 

враховуючи пом’якшувальні обставини, що могли полегшити міру покарання 

[57, с. 388 – 390; 118,с. 76]. До них відносилося бажання дівчини вийти заміж за 

приреченого на смерть [259, с. 115], значні військові успіхи козака під час 

походів, походження із знаної, авторитетної родини, яка готова була взяти його 

козака на поруки, наявність дружини та малолітніх дітей, а також клопотання 

січового священика.  

У роботі А. Скальковського описаний показовий випадок, коли козак 

запорозького села Лебедівки Протовчанської паланки, обвинувачений у 

вчиненні тяжкого злочину (кваліфікація діяння не зазначається, - авт.) та 

покараний за нього великим грошовим штрафом, вирішив помститися заявниці, 

завдавши їй численних ножових поранень, від яких та загинула. У скоєному 

козак зізнався сам. Затримавши побратима, козаки доправили його до суду 

кошового отамана. Розглянувши справу, отаман оголосив військовому 

старшині, що командував Задніпровською паланкою, свій вирок: «Присланий 
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при вашому рапорті в Кіш житель с. Лебедівки Василь Баркут, хоч за 

винуватість у вбивстві чужої жінки винний підлягає смертній карі, проте він 

має у себе малолітніх дітей і дружину і щоб вони не лишалися без годувальника 

та утримання, на думку Коша, замість смертної кари, жорстоко тут покарати 

киями і відпустити на своє місце проживання для покаяння (8 серпня 1767 р.)». 

[476, с. 164]. 

Таким чином, рішення кошового отамана, на відміну від тогочасного 

кримінального права країн Західної Європи та Московського царства, 

промовисто свідчать про гуманність козацького звичаєвого права, де 

домінуючим був принцип «здорового глузду». Звичайно, такі випадки 

застосування пом’якшувальних обставин були поодинокі, але вони також мали 

місце. 

Окрім того, на Запорожжі були й інші форми юридичної відповідальності, 

власне, церковного характеру, які існували у двох формах: формі публічного 

покаяння в церкві та у вигляді ув’язнення в монастирі з тією ж метою. Про 

публічне покаяння козака в січовій церкві згадує В. Александренко в статті 

«Запорозькі козаки в описанні англійського посла при російському дворі 

1736 р.», опублікованій в англійському журналі «The Academy». Автор розвідки 

опублікував звіт англійського резидента Клавдіуса Рондо лорду Гарринготу про 

звичаї і устрій запорожців, які у той період часу воювали на боці Росії проти 

турків. Серед опису «дивакуватих звичаїв» зустрічаємо згадки про функції і 

правомочності січових священиків. Так, К. Рондо стверджував, що 

«священикам на Січі не дозволено було втручатися у будь-які справи, окрім 

заступництва за засуджених та участі у процесі здійснення козаком-

порушником публічного покаяння в січовому храмі» [360, с.446]. Крім того, із 

матеріалів судового акта від 2 липня 1756 р. дізнаємося про порушення 

кримінальної справи проти запорозьких козаків, які здійснили крадіжку худоби 

у татар. Підозрювані були затримані, доставлені до Січі, де їх «словесно 

допитали в церкві». За «щиросердне розкаяння» вони були прощені отаманом, 
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священиком та громадою, щоправда, залишився невідомим факт щодо 

відшкодування збитків потерпілій стороні [477, с. 613].  

Підтвердження застосування церковного покаяння у якості самостійного 

покарання знаходимо на сторінках часопису «Київська Старовина», де 

опубліковані матеріали справи, порушеної проти козака С. Чорного. Він у групі 

з іншими козаками нападав та татарські поселення, викрадаючи худобу у 

чабанів. За системне вчинення цього злочину зловмисників розшукував 

кошовий отаман, але безрезультатно. Зрештою козак С. Чорний самостійно 

прийшов на Січ та добровільно зізнався у вчинених злочинах. Враховуючи 

обставини, суд кошового отамана наклав на нього церковне покарання. Так, 

С. Чорний був допитаний у церкві, після чого зобов’язався ніяких нападів 

самовільно не робити. Після покаяння козак отримав прощення від священика, 

Коша та від усього війська. Подальша доля козака не була пов’язана із 

злочинними діяннями. За існуючими відомостями, він поїхав в зимівник, де 

невдовзі в с. Чернечому одружився [477, с. 613]. 

Із проаналізованих документів можемо зробити висновок, що публічна 

сповідь і покаяння в храмі перед Богом, священиком та запорозькою громадою 

слугували окремим видом покарання, яке застосовувалося за дрібні проступки 

та злочини середньої тяжкості. 

Вплив релігії загалом і авторитет духовенства зокрема простежуються не 

лише в можливості священиків впливати на міру покарання. Окрім іншого, 

вони могли взяти засудженого на поруки чи відправити у монастир для 

покаяння. Відомий ще один випадок, який мав місце 3 січня 1759 р. Йдеться 

про запорозького козака Полтавського куреня М. Шульгу, який декілька років 

поспіль «гайдамакував» та здійснював крадіжки коней на території Польщі та 

Буджаці (південна Бессарабія. – Авт.). Злочинця, який переховувався від 

правосуддя, було затримано в шинку на річці Солонець та перевезено 

військовим осавулом на Січ. У ході проведених слідчих дій злочинець зізнався 

у вчиненні злочину. Засудженому було винесено вирок, який полягав у 

застосуванні смертної кари на шибениці. Проте січовий священик, який добре 
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знав винуватого, та брати засудженого просили кошового отамана передати 

злочинця на поруки. Клопотання було задоволене і козак уник смертної кари, 

відправившись у монастир на покаяння [476, с. 164].  

Незважаючи на те, що Запорозька Січ входила до складу Великого 

князівства Литовського, Речі Посполитої, зрештою – до Української 

гетьманської держави (Війська Запорозького), вона завжди зберігала свою 

автономію, яка найповніше проявлялася у її правовій системі. Січ її витворила 

самостійно, спираючись здебільшого на норми звичаєвого права. Правовий 

уклад Запорожжя рідко пересікався з правовими системами тих держав, до 

складу яких воно територіально належало. Не винятком була й система 

покарань, яку впродовж віків виробила корпорація січових лицарів. Суворість, 

але не надмірність в покараннях стала характерною рисою права Запорозької 

Січі. При визначенні міри кримінальної відповідальності бралися до уваги 

мотиви, суб’єктивні та об’єктивні обставини, що впливали на вчинення 

злочину, враховувалися пом’якшувальні обставини. Допускалися можливості 

помилування, звільнення від покарання, заміни більш м’якими – публічним 

покаянням у церкві або ув’язненням в монастирі для покаяння. Усе це в 

сукупності значно пом’якшувало систему кримінального права, робило її 

гуманною, спрямовувало її не лише на залякування, а й на подальше 

використання засудженого в інтересах усього військового товариства. Саме з 

цих причин дуже рідко на Запорожжі застосовувалися і калічницькі покарання. 

Юридична відповідальність за злочини проти віри, церкви та моралі на 

Запорозькій Січі мала свої особливості. Переважне застосування простої 

смертної кари не виключало можливості використання пом’якшувальних 

обставин у процесі, незважаючи на тяжкість вчиненого протиправного діяння. 

Порівняння кримінального законодавства окремих європейських країн з 

нормами карного звичаєвого права козацької вольності свідчить, що останні 

мали вищий рівень лібералізму до особи злочинця, співчутливе ставлення до 

нього, як ознаку солідарності, що зримо проявлялася до своїх побратимів у 

судовому процесі. На нашу думку, це пояснюється кількома обставинами. По-
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перше, відсутністю писаного права, через що козацькі суди не були обтяжені 

вищою і нижчою межею міри покарання, а відтак, керуючись здоровим 

глуздом, вони відходили від усталених норм, застосовуючи санкції за 

принципом «нижче нижчої межі». По-друге, суди, що функціонували 

колегіально, розглядали справи у сукупності із іншими фактами, явищами, 

обставинами, співставляючи їх із діючим принципом «здорового глузду». По-

третє, домінуванням православної віри, яка пропагувала принципи любові до 

ближнього, милосердя, гуманізму, справедливості.  
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3.5 Особливості покарань за вчинення церковних правопорушень в 

Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому)  

 

З появою на європейській мапі Української гетьманської держави (Війська 

Запорозького) у середині XVII ст. система юридичної відповідальності все 

більше стала набувати національного забарвлення, віддаляючись від 

законодавчо унормованих приписів Речі Посполитої. На українські 

етнографічні території, що раніше входили до її складу, почали поширюватися 

юридичні звичаєві правила, виплекані січовою правовою традицією у тій 

частині, де вони гармонійно перегукувалися з суспільними настроями підданих 

Війська Запорозького. Формувати нову систему правовідносин або базуватися 

на старій, залишеній від польського панування, в умовах війни з Польщею для 

Б. Хмельницького не мало ані можливості, ані сенсу. Оперативно реагувати на 

проблеми юридичного характеру, що раз у раз виникали серед української 

людності, дозволяли норми звичаєвого права Запорозької Січі, де, тепер уже 

глава Української гетьманської держави, провів не один рік. Нова правова 

система регулювала широке коло як публічних, так і приватних правовідносин, 

передусім: організацію полково-сотенної системи, порядок воєнної організації, 

особливості судоустрою та судочинства [191, с. 165]. Вона, в тому числі, 

змінила акценти у стратифікації видів покарань за вчинення церковних 

правопорушень. Останні закріплювалися санкціями норм гетьманських 

універсалів, які спиралися на усталені принципи звичаєвого права, виплекані 

відповідною моделлю запорозьких вольностей. 

Аналізуючи особливості кримінального права Української гетьманської 

держави другої половини ХVII – першої чверті ХVIIІ ст., дореволюційний 

дослідник М. Слабченко стратифікував покарання за тяжкістю вчиненого 

злочину на сім різновидів: смертну кару, скалічення, тілесні покарання, 

тюремне ув’язнення, вигнання із місця проживання із конфіскацією майна, 

грошові стягнення та церковні покарання [481, с. 76 – 227]. Запропонована 

класифікація була підтримана плеядою сучасних вчених історії українського 
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права [194, с. 195]. Однак, жоден із них не зосереджував уваги на юридичній 

відповідальності за вчинення злочинів проти віри, церкви, сім’ї та моралі, 

розглядаючи їх у контексті загальної картини кримінального покарання. 

В епоху, яку ми досліджуємо у цьому підрозділі, основним джерелом 

права Української гетьманської держави (Війська Запорозького) були 

гетьманські універсали. Саме в їхніх текстах маємо намір відшукати прямі 

вказівки на види кримінальних покарань, що застосовувалися за відповідні до 

нашої тематики протиправні дії. Окрім того, вбачаємо потребу залучення 

матеріалів судової практики, яка, подекуди, відходила від законодавчих 

приписів та вирішувала справи на основі норм звичаєвого права та «здорового 

глузду». 

Умови воєнного часу, в яких здебільшого формувалося тогочасне 

українське право, не дозволяло проігнорувати найсуворіші покарання у вигляді 

смертної кари. Вона застосовувалася в таких формах як четвертування, 

спалення, повішення, відрубування голови. Варто констатувати, що така форма 

кваліфікованої смертної кари як четвертування застосовувалася дуже рідко. 

Гетьманські універсали не містять вказівки на її застосування, проте матеріали 

актових книг фіксують окремі випадки, здебільшого, за вчинення розбійних 

нападів на монастирі, храми, що супроводжувалися вбивством чернецтва, 

представників духовного сану тощо [255, с. 3 – 19]. 

Смертна кара у вигляді спалення загрожувала особам, що скоїли злочин 

проти віри, зокрема чаклунство. Вказівка на її застосування міститься в 

приписах Гродського Уставу [639, с. 221 – 222] та в розділі 25 Номоканону 

[481, с. 44]. Однак вітчизняний законодавець (гетьман) обійшов їх увагою і не 

відобразив у своїх універсалах, а тому на практиці українські суди 

застосовували більш м’які види покарання.  

Проаналізувавши практику притягнення до кримінальної відповідальності 

за чаклунство, дореволюційний вчений В. Антонович констатував: «На 

українських теренах серед усіх справ, порушених за чаклунство, ніколи ні 

гродські, ні магістратські суди не призначали смертної кари шляхом спалення, 
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натомість вироки судів зводилися до встановлення штрафних санкцій на 

користь церкви, накладення церковної епітимії чи присяги перед обличчям Бога 

та духовенства» [18, с. 6]. 

Думка такого знаного дослідника української історії як В. Антоновича, 

звичайно, не може бути проігнорована, тим більше, що його погляди поділяє і 

названий нами професор М. Слабченко. Останній стверджував, що на території 

Української гетьманської держави до чаклунок все ж застосовували смертну 

кару шляхом спалення, однак такі випадки були поодинокі. За його 

підрахунками таких випадків налічувалося трохи більше десяти [18, с. 91]. При 

цьому існували сотні інших справ по обвинуваченню в чаклунстві, де 

підсудних виправдовували, або ж призначали більш м’яке покарання чи 

звільняли від нього. 

Причина невідповідності судової практики нормам писаного 

законодавства, за твердженням О. Шевченко, полягала не стільки в гуманності 

судової системи, скільки у відсутності демонологічних вірувань, які панували в 

світогляді Західного суспільства. «В українському суспільстві панувала віра, 

що об’єктивно існують природні сили й закони, якими володіють чародії і 

чаклуни, - писав дослідник, - однак суд карав не за знання надприродних сил і 

законів, а за негативні для скаржника наслідки від їх застосування» [194, с. 

195]. Так, у випадку надходження скарги про вчинення чаклунства або 

чародійства суд з’ясовував здатність особи до таких дій та мету застосування. 

Якщо ж остання мала злий умисел, то суд змушував чаклуна або чародія 

усунути негативні наслідки своєї діяльності й відшкодувати завдані збитки, 

яких зазнала потерпіла сторона [194, с. 195]. 

Такий підхід демонструє ліберальний характер кримінального права, 

відсутність жорстокості в покаранні, де, зрештою, головним була компенсація 

збитків, а не фізична наруга над винуватцем. Незважаючи на те, що українське 

право впродовж трьохсот років знаходилося під впливом польського, однак 

практика боротьби із чаклунством у форматі інквізиційного процесу не 
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переходила етнографічних кордонів, на яких проживало населення, яке 

сповідувало римо-католицизм [18, с. 6]. 

Аналізуючи покарання за даний вид злочину, варто наголосити, що в цей 

час в країнах Західної Європи чаклунство та ворожіння підпадало під єдиний 

вид покарання – смертну кару через спалення. Санкції за цей вид злочину 

передбачалися кримінально-процесуальним уложенням Священної Римської 

імперії німецької нації – «Constitutio Criminalis Carolina» від 1532 р. [204], а 

проведення розслідування і виконання вироку покладалося на інквізицію [213, 

с. 28]. Від її рук на вогнищах Західної Європи згоріли близько 10 мільйонів 

відьом, натомість на етнічних українських територіях статистика зовсім інша. 

Проаналізувавши 198 справ про чаклунство, які розглядалися у судах 

українських воєводств Речі Посполитої у XVII-XVIII ст., сучасна вчена К. Диса 

навела дані лише 13 смертних вироків із 233 справ [140, с. 168]. 

Спалення як вид кримінальної відповідальності, застосовувалося за 

вчинення окремих злочинів проти моралі. Щоправда, норми матеріального 

кримінального права Української гетьманської держави не містять вказівок на 

нього. Проте тогочасна судова практика свідчить про її застосування за 

вчинення такого злочину як зоофілія. Відтак, норми звичаєвого права 

охороняли суспільство від аморальних проявів, встановлюючи найвищу міру 

покарання за їхнє вчинення.  

На практиці спалення застосовувалося також в поодиноких випадках. Суд, 

призначаючи покарання, вивчав усі обставини конкретної справи, з’ясовував 

репутацію злочинця, враховував факт розкаяння, якщо він мав місце. 

Традиційно в Україні засудженим до спалення за злочини проти віри та моралі 

пом’якшували покарання, враховуючи їхнє щире розкаяння [481, с. 95]. 

Смертна кара у формі відрубування голови передбачалася за злочини 

проти життя, тілесні ушкодження, завдані представникам духовенства, ченцям. 

До такого висновку нас спонукав аналіз гетьманського законодавства. Зокрема, 

приписи Універсалу «Про покарання тих, хто нападатиме на ченців Мгарського 

монастиря» від 19 травня 1651 р.
 
[537, № 46, с. 117] передбачали покарання для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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злочинців, які вчинили вбивство чи завдали тілесних ушкоджень 

представникам духовного сану, чернецтву, церковним людям. В документі про 

це йдеться таким чином: «Владою нашою гетьманською приказуємо, аби таких 

свавільників, які б найменшу кривду місцю святому чинили, то полковник наш 

наказний Миргородський  голови стинав, щоб відомо усім було в краю, а якщо 

найменша скарга до нас дійде про шкоду Мгарському монастирю, тоді ми самі 

злочинця покараємо» [537, № 46, с. 117]. 

Відрубування голови застосовувалося і за вчинення злочинів проти моралі, 

а саме – розпусту, перелюбство, зґвалтування. При цьому судом враховувалися 

обтяжуючі обставини – кровна спорідненість, повторність вчинення злочину, 

застосування насилля, малоліття потерпілої сторони. У разі їх наявності суд мав 

правові підстави застосувати вищу міру покарання у вигляді смертної кари 

шляхом відрубування голови [481, с. 111].  

За свідченням історичних документів та правових пам’яток, значного 

поширення в Українській гетьманській державі набув такий вид покарання як 

смертна кара через повішення. Її застосовували не лише за злочини світського 

характеру, а й за протиправні діяння, посягання на церковне або монастирське 

майно або завдання йому матеріальної шкоди. Храми та церковне майно 

культового призначення перебувало під особливою охороною держави, адже 

воно формувалося за рахунок козацьких пожертв. Гетьманська влада в такий 

спосіб захищала не лише майнові права церкви як власника, а й інтереси 

меценатів. Санкція «Наказу отаманам і жителям сіл Хацьків і Голов’ятине» від 

15 грудня 1651 р. передбачала: «А хто не послухає цей наш універсал і кривду 

вчинить, то ми Вам отаманам розказуємо, що тих карати суворо, бо перед тим 

товариство наше на храм Божий подавали, а тепер ви добро церковне шарпаєте, 

повторюємо і під суворістю військовою розказуємо, щоб інакше не було, якщо 

хто майно церковне буде псувати, то кожний такий за найменшою скаргою 

горлом караний буде» [537, № 54, с. 124].  

Такий же вид покарання застосовували і до зловмисників, які зневажали 

духовенство, принижували їхню честь та гідність, а також втручалися у 
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внутрішні справи церкви чи монастиря. Так, «Універсалом полковникам 

миргородському і прилуцькому про покарання козаків, які втручаються у 

церковні справи та зневажають священиків» від 5 березня 1649 р. [537, № 22, 

с. 88–89] гетьман застерігав від таких дій словами: «Хто найменшу зневагу на 

духовних богомольців наших буде чинити, того на горло карати і до мене такі 

справи не доносячи, я приказую панам полковникам моїм Миргородському та 

Прилуцькому аби такі справи попереджали і усіх, хто посягатиме на 

справедливість духовну без милості карати» [537, № 22, с. 88]. 

Дотримання послушенства – відробітку на користь монастиря, було 

важливим обов’язком селян та міщан, на яких він покладався. Уникнення від 

виконання церковної трудової повинності тягло за собою також смертну кару 

через повішення. «А якщо послушенству і листу нашому хто з вас 

спротивиться, - йдеться у гетьманському універсалі, - то такий, як військовий 

неприятель горлом караний буде» [537, № 20, с. 85–86]. 

Таким чином, смертна кара як вид покарання в Українській гетьманській 

державі, зазвичай, застосовувалася у простій формі – шляхом відрубування 

голови чи через повішення. Перший вид кари загрожував злочинцям, що 

наважилися скоїти злочини, які умисно або випадково позбавили життя 

представників духовенства, чернецтва, завдали їм тілесних ушкоджень будь-

якого характеру. Другий вид покарання застосовувався за злочини майнового 

характеру проти церкви, а саме: викрадення чи пограбування храмів, 

монастирів, завдання їм матеріальної шкоди. Така ж санкція очікувала на 

правопорушників, що висловлювали і проявляли зневажливе ставлення до 

представників духовного сану, принижували їхню честь та гідність, втручалися 

у внутрішні справи церкви чи монастиря, порушували правила монастирського 

послушенства.  

Гетьманське законодавство за злочини проти віри, церкви, сім’ї та моралі 

не передбачало застосування кваліфікованої смертної кари. Однак, як свідчать 

актові судові книги, така практика мала місце. Поодинокі випадки страти 

злочинців шляхом четвертування або спалення траплялися на території 
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Української гетьманської держави, а також застосовувалися за розбійні напади 

на монастирі, вбивство чернецтва, духовенства, за чародійство, зоофілію. Разом 

з тим, злочинцю, внаслідок визнання провини, щирого розкаяння вдавалося 

переконати суд піти на більш м’які санкції, які не тягли за собою позбавлення 

життя, а були спрямовані на відшкодування завданих збитків. 

Тілесні покарання у формі відрізання вуха або носа, побиття киями, 

канчуками, різками застосовували до осіб, що скоїли злочини проти сім’ї та 

моралі, а саме: за вчинення перелюбства, зґвалтування, двоєженства тощо. 

Винних виводили на вулицю і публічно піддавали побиттю та приниженню. До 

знівечення обличчя вдавалися у випадку скоєння тяжких злочинів проти 

моралі. Даний вид кари завдавав злочинцю по-життєвого суспільного осуду 

[194, с. 196]. Якщо хтось із посполитих випадково втрачав вухо чи ніс не від 

рук ката, а внаслідок нещасного випадку, то намагався отримати довідку від 

місцевої влади, яка б засвідчувала його добропорядність [481, с. 135]. 

В окремих випадках за вчинення злочинів проти сім’ї, моралі – 

кровозмішення, перелюбства, розпусти призначалося подвійне покарання. 

Винного у вчиненні злочину таврували шляхом відрізання носа або вуха, а 

потім виганяли із місця проживання [481, с. 197 – 203]. Вигнання злочинця 

позбавляло його будь-яких політичних прав і, подекуди, могло 

супроводжуватися конфіскацію майна. Практика застосування такої форми 

покарання не була поширена, однак і вона мала місце. 

Універсали Б. Хмельницького передбачали і майнові відшкодування за 

порушення права монастирської власності, заподіяння матеріальних збитків. 

Так, в «Універсалі Богдана Хмельницького» від 24 травня 1651 року гетьман 

забороняв перешкоджати ченцям Київського Межигірського монастиря 

володіти Харковецьким ставом та млином. Водойму та прилеглу землю біля 

ставка подарував монастирю місцевий житель Михайло Іванович. Прийнявши 

дарунок, ченці монастиря розпочали на цій території будівництво млина, яке не 

могли завершити через перешкоди, створені місцевими жителями. Відтак 

гетьман ухвалив: «Наказуємо суворо щоб при отцях залишалося те, що їм 
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надане, тобто згаданий ставок, і перешкоджати їм ніхто не посмів у його 

використанні та в млинобудуванні, адже кожний своє добро, яке є власністю, 

може подарувати кому хоче, а хто найменшу отцям межигірським кривду  і 

шкоду  або перешкоду в тому чинити наважиться, той караний буде суворо і 

заплатить за те» [537, № 49, с. 119]. 

Визначаючи покарання, яке супроводжувалося компенсацією завданих 

ним збитків, гетьман не вказував на розмір штрафних санкцій. Їх мали 

визначити органи судової влади, на які покладався обов’язок з’ясування суми 

завданих збитків і, відповідно, розміру штрафу як кримінальної санкції. 

Натомість «Універсал Богдана Хмельницького про закріплення за 

Батуринським Крупитським монастирем млина у Липовому» від 11 травня 1656 

р. [537, № 120, с. 185 – 186] чітко вказував на розмір штрафу, що накладався на 

осіб, причетних до злочину. Так, за крадіжку майна Крупницького монастиря, 

руйнування його греблі, посягання на інше рухоме і нерухоме майно 

передбачався штраф у розмірі 1000 кіп до державної скарбниці. 

Майно, про яке йшлося в універсалі, монастир отримав в дар від мельника 

Тимоша Васильовича. Меценат, відчуваючи наближення смерті, подарував 

Батуринській обителі млин – Вишняк на річці Ромни під с. Липовим із усіма 

своїми землями, в тому числі ліс, садок, сіножаті та острів на згаданій річці для 

довічного поминання його душі. Однак посполиті та орендарі неодноразово 

посягали на подароване майно, самовільно використовуючи його. На скаргу 

ігумена монастиря гетьман відповів таким чином: «Аби жоден від старшини і 

черні, і посполиті, і орендарі до того майна, млина і лісу, і саду ніхто не 

втручався, і у свою власність не перетворював, а хто від того, що таємно 

викраде, то наказуємо сотнику вину взяти на військо, а те повернути до 

монастиря та  аби свавілля не допускав  чинити, то за крадіжку майна, 

руйнування греблі та млина козаками та міщанами штраф у розмірі 1000 коп до 

скарбу військового, щоб так не чинили» [537, № 120, с. 185 – 186]. 

Встановлюючи чіткі розміри штрафу за посягання на майно церков чи 

монастирів, глава держави, скоріше, піклувався не за завдані збитки, а за розмір 
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надходження до державної скарбниці. Проблема відшкодування збитків 

вирішувалася судовими інстанціями окремо для кожного виявленого випадку. 

Інший розмір штрафних санкцій встановлює «Універсал Богдана 

Хмельницького про надання Київському Іорданському Михайлівському 

монастиреві містечка Ходосіївка і села Креничі» від 18 серпня 1656 р. У 

документі йдеться про оприлюднення інформації щодо передачі державою 

Іорданському Михайлівському монастирю для підтримки майнового становища 

містечко Ходосівку і село Креничі. З цією метою гетьман застерігав усіх киян 

від порушення ухваленого рішення та дотримання правил послушенства. В 

противному випадку до зловмисників застосовувалося покарання у розмірі ста 

тарілій. «Встановлюємо цим нашим універсалом, аби кожен з київських, 

кожного чиину людей, жодної кривди тим законницям в тих двох селах їх 

підданим не чинив, – передбачав гетьманський закон, – так і самим чернцям, 

жодної кривди не робили під загрозою штрафу до скарбниці військової у 

розмірі тарілій сто і під суворим військови каранням, хто буде супротив чинити 

нашому військовому наказу» [537, № 137 с. 206]. 

Отже, штрафні санкції як вид покарання в Українській гетьманській 

державі мали місце і передбачалися гетьманськими універсалами за вчинення 

майнових злочинів проти церкви, а саме завдання матеріальної шкоди чи 

порушення права власності на церковне рухоме і нерухоме майно. Стягнення 

здійснювалися як на користь держави – до скарбниці військової, так і на 

користь потерпілої сторони – монастиря чи церкви для відшкодування завданих 

збитків. Обсяги завданої матеріальної шкоди і розмір компенсації за неї 

визначався судом в кожному конкретному випадку. 

За твердженням О. Шевченка, за злочини проти церкви могло 

застосовуватися і ув’язнення. На думку вченого, цей вид покарання 

застосовувався до осіб із низьким рівнем матеріального забезпечення, що 

неспроможні були оплатити штрафи, накладені судом [194, с. 196].  

Іншу думку з цього приводу висловив дослідник А. Козаченко, який 

вбачав в тюремному ув’язненні не покарання, а лише місце тимчасового 
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утримання підозрюваного до остаточного вироку суду. «Тюремне ув’язнення 

використовувалося не як покарання, а як досудове тримання під вартою», - 

зазначав вчений [218, с. 125]. 

Компромісний варіант знаходимо в роботах М. Слабченка. Вчений дійшов 

висновку, який ми цілком поділяємо, що тюремне ув’язнення як пенітенціарна 

категорія мало призначення і як установа для відбування покарання у вигляді 

позбавлення волі, і як місце тимчасового утримання особи, підозрюваної у 

вчиненні злочину до моменту винесення вироку судом [481, с. 176]. 

Слід зазначити, що спеціальних закладів для відбування вироку та 

попереднього утримання в Українській гетьманській державі не існувало. З 

цією метою використовувалися замкові, приватновласницькі й міські в’язниці. 

Для утримання правопорушників використовували нижні поверхи будівель, 

господарські приміщення, підземелля, підвали й вежі замків, монастирів тощо. 

У містах це були, як правило, спеціальні приміщення в будинку ратуші. Місця 

ув’язнення у законодавчих та актових документах позначалися термінами 

«вежа», «замок», «яма» або «тюрма». У повітових центрах, зокрема у 

Володимирі, Києві, Львові, де була замкова і міська юрисдикції, традиційно 

діяли дві в’язниці: урядова й ратушна [492, с. 40]. 

Окремі універсали українських гетьманів не містять конкретно визначених 

санкцій, а лише вказують на необхідність «суворо карати», «карані буть 

мають», «карати під суворістю військовою» [537, № 15, с. 79]. В такий спосіб 

законодавець лише окреслював склад злочину, а міра покарання повинна була 

визначатися судом, де враховувалися всі обтяжуючі і пом’якшуючі обставини. 

До прикладу, в «Універсалі Богдана Хмельницького прилуцькому сотникові і 

отаману» від 2 липня 1648 р. йдеться про покарання учасників нападу на 

Густинський монастир на чолі із Костем Карпенком та Карпом Лихим, однак 

вид та обсяг покарання законодавцем не встановлювався [537, № 15, с. 78–79]. 

«А той монастир Густинський, на який напали безбожники Костя Карпенко та 

Карпо Лихий, спустошили та мордували, збили ченців, інших людей церковних 

ктиторів місця того святого на смерть позабивали і церковні речі святі 
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пошарпали, – зазначається у фабулі універсалу, – розказуємо пану сотнику і 

отаманові Прилуцькому, щоб самі жахнулися великої кривди Божої, тих 

злочинців піймали і, до нас не відсилаючи, суворо покарали, не дивлячись на 

заслуги і попередні декрети від нас Війська виданого» [537, № 15, с. 78–79].  

Ідентичні погрози на адресу осіб, причетних до злочину, лунали і в 

«Універсалі гетьмана Богдана Хмельницького» від 22 листопада 1649  р. [537, 

№ 29, с. 94–95]. Приписами цього нормативного акта козакам заборонялося 

«чинити шкоду в лісах та дібровах, які належали Київському Михайлівському 

Золотоверхому монастирю» [537, № 29, с. 94–95]. Порушники підпадали під 

«суворе покарання на кого скарга буде» [537, № 29, с. 94–95]. 

Відсутністю санкцій характеризується і «Наказ гетьмана Богдана 

Хмельницького ковалинським і дівичлинським козакам» від 30 травня 1652 р. 

Осілим на монастирській землі козакам, що ухилялися від сплати спеціальних 

податків – покотельщини та очкового (десятини від врожаю зернових культур, 

винограду та медового збору), загрожувало покарання у формі «каранія 

войскового» [537, № 58, с. 127].  

Відтак, можемо простежити, що за одні і ті самі види злочинів гетьман або 

чітко вказував на види санкцій, які мали бути застосовані до злочинців, а в 

інших – уникав цього, надаючи можливість судовій владі вирішувати справу з 

урахуванням усіх обставин на основі діючих норм звичаєвого права. Все це 

свідчить про гнучкість, гуманність правової системи і не зашореність страхом 

перед законодавчими приписами Української гетьманської держави.  

Церковно-правова традиція в досліджуваний період зберегла ще одну, 

давно відому форму покарання – епітимію (покаяння). Вона призначалася як 

самостійний вид покарання, так і додатковий за злочини проти віри, церкви, 

сім’ї та моралі. Тривалість і форма покаяння визначалася церковним судом 

індивідуально. Вона могла полягати у виконанні винним послушенства на 

користь церкви, ув’язненням в монастирі, дотриманні покаянного посту чи 

прочитання окремої молитви. Подекуди призначалася публічна форма епітимії. 

Спочатку імена грішників оголошувалися у храмі приходським священиком, а 
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ті зобов’язувалися у дні великих православних свят – Різдва Христового, 

Водохреща, Великодня та Трійці стояти біля входу до храму та каятися перед 

людьми, що входили до церкви, просити їх молитися за власні грішні душі [58, 

с. 232]. Після річної епітимії грішник допускався до церковного причастя і 

отримував, як вважалося, Господнє та громадське прощення.  

Епітимія могла застосовуватися паралельно із основною карою або після її 

відбуття, а, подекуди, правопорушнику присуджували лише церковну міру 

покарання, звільнивши від основної [400, с. 101]. Дуалізм, що поєднував 

світські та церковні санкції, вказував на їхню мету, яка полягала у виправленні 

злочинця, розкаянні у вчиненому правопорушенні, спокутуванні гріха, 

відшкодуванні збитків потерпілій стороні і, звичайно, попередження вчинення 

нових злочинів [218, с. 126]. Суспільство прагнуло допомогти злочинцю стати 

на шлях виправлення, а не завдавати йому фізичних страждань чи позбавити 

його життя.  

Окрім того, незалежно від підвідомчості справи, духовенство мало значний 

вплив на визначення виду та обсягу покарання. Національна судова практика 

знає численні випадки звільнення засудженого від покарання, до якого суд 

вдавався після клопотання єпископа, ігумена чи приходського священика [151, 

с. 378; 481, с. 130 – 131]. 

На пом’якшення вироку суду також впливало добровільне визнання 

злочинцем вини, його каяття, повернення вкраденого, відшкодування збитків, 

встановлення судом правомірності і доброчесності в поведінці правопорушника 

до скоєння злочину. Дореволюційні та сучасні дослідники стверджують, що 

пом’якшення покарання або помилування злочинця було звичайним явищем у 

кримінальному-процесі Української гетьманської держави. Спираючись на 

опубліковані та виявлені в архівних сховищах документи, вони наводять 

численні епізоди звільнення підсудних від кримінальної відповідальності. 

Ініціатором пом’якшення виступали не лише суд, церква, а й родичі, місцева 

громада, які традиційно бути учасниками процесу [347, с. 97 – 98, 6, с. 65 – 

112]. Вони ж виступали гарантами подальшої належної поведінки порушника. 
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Провадження по справі припинялося, а особа звільнялася від покарання 

найчастіше, компенсувавши завдані збитки. Процес завершувався примиренням 

сторін [5, с. 37]. Від покарання також звільнялися вагітні жінки, діти до 16 

років, душевно хворі, особи з фізичними вадами, а також люди похилого віку 

[175, с. 45]. Зазвичай до них застосовувалося одне із церковних покарань – 

епітимія [194, с. 197].  

Проаналізувавши види покарань за вчинення церковних правопорушень в 

Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому), варто наголосити, 

що їх міра не завжди залежала від характеру і тяжкості злочину. Існували й 

інші критерії, що впливали на обрання міри покарання. Вагомий громадський 

авторитет злочинця чи потерпілого міг істотно вплинути на вибір кримінально-

правових санкцій. Рівень юридичної відповідальності також залежав від того, в 

групі чи одноосібно було скоєно злочин. Діяння, вчинені організованою 

групою, передбачали суворіші покарання. На посилення репресивної складової 

судового вироку значний вплив мала повторність вчиненого злочину (рецидив) 

[218, с. 126]. При визначенні міри покарання суд також враховував суб’єктивну 

сторону злочину, тобто вчинення його з умислом чи необережністю, мотиви та 

мету. 

Таким чином, в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому) 

за вчинення церковних правопорушень до злочинців застосовувалися 

покарання у формі смертної кари, тілесних покарань, майнових санкцій та 

епітимії. Разом з тим застосування різних форм і видів юридичної 

відповідальності за злочини проти віри, церкви, сім’ї та моралі мало ряд 

особливостей. По-перше, підстави їх застосування передбачалися не лише 

приписами гетьманського законодавства, а й нормами звичаєвого права, 

рецепійованими із січової традиції козаків. У процесі творення кримінально-

правових норм гетьман та генеральний уряд намагалися орієнтуватися на 

українські козацькі звичаї і традиції та прагнули мінімізувати вплив литовсько-

польського права [218, с. 126]. По-друге, національне кримінальне право, що 

почало формуватися з утворенням Української держави в середині XVII ст., 
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порівняно із західно-європейською та російською правовими традиціями, не 

відзначалось жорстокістю покарань, мало досить гуманний характер. Це 

підтверджується відсутністю в гетьманському законодавстві покарань у вигляді 

кваліфікованої смертної кари. Особу, що скоїла злочин, але щиро розкаялася, 

нерідко взагалі прощали і звільняли від покарання. Відтак, людське життя в 

Україні становило високу соціальну цінність. Ця особливість чітко 

простежується в другій половині ХVII ст., в умовах відсутності значного 

впливу російського законодавства на українську правову систему загалом та 

церковно-правових норм Московської патріархії зокрема. По-третє, церковне 

право, яке розвивалося в Українській гетьманській державі та регулювало 

відносини в середовищі православної спільноти, також наповнювалося 

нормами звичаєвого права, яке встановлювало не лише традицію 

послушенства, регулювало шлюбно-сімейні відносини, а й передбачало правила 

проходження церковного покаяння, визначало обсяги епітимійної 

відповідальності за відповідні проступки. По-четверте, український гетьман 

цілковито перебрав на себе ініціативу визначення обсягу та межі покарання за 

окремі випадки вчинення злочину проти віри, церкви та моралі, усунувши від 

цього процесу саму церкву, її приписи та правові джерела. 
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Висновки до розділу 3  

 

Проаналізувавши процес становлення форм правового впливу на 

порушника у церковному праві, започаткований римсько-візантійською 

правовою традицією, та виявивши особливості його рецепції у правову систему 

Руської держави, ми дійшли висновку щодо можливості виокремлення трьох 

етапів його ґенези. Взявши за основу розміри покарань, що застосовувалися 

церквою за вчинені правопорушення на кожному із етапів, спостерігаємо 

закономірність, яка полягає у тому, що поширення християнства і захоплення 

ним нових ареалів віруючих прямо пропорційна зменшенню церковних 

санкцій. 

На першому етапі, що розпочався в роки зародження християнства, 

юридична відповідальність регламентувалася приписами Святого Письма, 

Правил Святих Апостолів, Правил Святих Отців церкви та охоплювалася 

категорією відлучення - «excommunicatio». Воно існувало у формі великого 

відлучення або анафеми та малого - позбавлення не лише окремих церковних 

правомочностей, а й необхідності проходження чотирьох тривалих стадій 

покаяння. Особливість цього періоду полягала в тому, що притягнення до 

відповідальності відбувалося лише у разі добровільної згоди на те грішника та 

його особистого бажання понести санкції, щоб повернутися в лоно 

християнської церкви. 

На другому етапі, що започаткував себе разом з легалізацією 

християнської віри в Римсько-Візантійській імперії, визначальним стало 

перебрання на себе державою функцій законодавчого характеру у сфері 

церковної нормотворчості. Імператор визначав міру юридичної 

відповідальності за вчинення злочинів проти віри, сім’ї та моралі. У цей період 

церковне покарання набуло публічно-правового змісту та стало засобом 

примусу, який застосовувався на підставі рішення державно-церковного суду. 

За родовою ознакою ми типологізували церковні покарання на сім груп. До 

першої групи потрапили найтяжчі покарання, пов’язані із позбавленням винної 
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особи життя. З цього часу смертна кара застосовувалася у двох формах – 

простій (повішення, обезголовлення мечем) та кваліфікованій (спалення на 

вогнищі, каменування). Другу групу становлять різноманітні способи тілесних 

покарань: скалічення (відрізання носа, відрубування рук, вирізання язика, очей, 

оскоплення), відрізання волосся, побиття різками тощо. До третьої належать 

майнові санкції у формі конфіскації рухомого чи нерухомого майна, виплати 

грошових штрафів різноманітних розмірів. Покарання, пов’язані із 

позбавленням волі, становлять четверту групу. Покарання у формі вигнання із 

країни, столиці або окремого населеного пункту на острівну частину держави 

та проскрипція належать до п’ятої групи. До шостої та сьомої груп належать 

покарання, що характеризувалися позбавленням окремих цивільних і судово-

процесуальних прав (спадкових, майнових, шлюбних, судово-процесуальних) 

та обмеженням адміністративних правомочностей (обіймати громадські, 

адміністративні чи державні посади тощо). 

Змін зазнала і попередня система публічного покаяння, яка 

трансформувалася в новий порядок епітимії, відображений у «Покаянному 

номоканоні І. Постника». Основними елементами покарання стали піст, 

щоденні молитви та благодійність. Їхній розмір встановлювався індивідуально 

на розсуд духівника, що мав керуватися не мірою винуватості особи, а 

можливістю грішника понести відповідне покарання, його розкаянням, 

душевними переживаннями тощо. 

Третій етап становлення міри юридичної відповідальності у сфері 

регулювання церковних відносин характеризувався процесом рецепції норм 

візантійського права до правової системи Руської держави. Він відбувався 

паралельно із християнізацією руського суспільства та ухваленням 

великокнязівських церковних уставів. На плечі останніх ліг основний тягар 

регулювання зазначеного інституту церковного права. 

На основі поєднання місцевих і запозичених у Візантії джерел церковного 

права на Русі склалася інтегрована система покарань за злочини проти віри, 

сім’ї, моралі та честі. Вона включала такі покарання: епітимію, грошові 
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стягнення, позбавлення волі в монастирі, відлучення від церкви, тілесні 

покарання, смертну кару. Якщо перші чотири види містяться у 

великокнязівських уставах, то згадки про два останніх у законодавстві відсутні. 

Відомості про тілесні покарання та смертну кару знаходимо в літописних 

джерелах, посланнях церковних ієрархів та Кормчій книзі. Відтак, на Русі 

існувала церковно-судова практика застосування тілесних покарань та смертної 

кари, проте вона не набула широкого розповсюдження і траплялася лише в 

поодиноких випадках за окремі злочини проти віри.  

Правова система Руської держави у частині видів покарань за церковні 

правопорушення лише частково використала законодавчий досвід 

Середньовічної Візантії. Компаративіський аналіз джерел права двох держав 

дозволяє стверджувати, що основними покараннями у Візантійській імперії 

були смертна кара та тілесні покарання, натомість на Русі домінували штрафні 

санкції. Норми великокнязівського законодавства не передбачали застосування 

смертної кари чи скалічення.  

В частині встановлення майнових санкцій практика Візантійської держави 

мала подвійний характер. З одного боку, порушник церковно-правових 

приписів міг бути позбавлений рухомого чи нерухомого майна, а з другого – на 

нього накладалися штрафи, що сплачувалися на користь імператора. Натомість 

в Руській державі панувала практика накладення штрафів. Залежно від виду 

церковного злочину, штрафи стягувалися на користь церкви (митрополита, 

єпископа), держави (князя) та/або на користь потерпілого. Компенсація 

останньому залежала від належності його до того чи іншого соціального стану 

в суспільстві. 

Покарання у вигляді позбавлення волі у Візантії характеризувалося 

ув’язненням в монастирях чи при храмах, а також ув’язненням, що 

супроводжувалося каторжними роботами. На Русі воно застосовувалося 

винятково до жінок та дітей. Вони, як особи, обмежені в правоздатності, мали 

відпрацювати в монастирі особистою працею, еквівалентною розмірові штрафу, 

що встановлювався за такий вид злочину.  
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Відповідальність за церковні злочини на Русі не передбачала такого виду 

покарання як вигнання, натомість у Римсько-Візантійській імперії практика 

його застосування була надзвичайно поширеною. Окрім того, джерела 

церковного права державного походження Русі не містять церковних покарань 

у вигляді позбавлення окремих цивільних, судово-процесуальних чи 

адміністративних прав, що було характерно для Візантії. 

Законодавство обох країн за вчинення найтяжчих злочинів проти віри 

передбачало відлучення від церкви. Проте історичний досвід продемонстрував, 

що практика застосування анафеми у Візантії не прижилася в Руській державі. 

Вона не вкладалася в канву правової системи та не мала значного поширення в 

складний період християнізації руського суспільства. 

Система церковних покарань Руської держави була повністю успадкована 

її правонаступником – Галицько-Волинським князівством. Уточнення та 

деталізація відповідальності у сфері регулювання державно-церковних 

відносин відбувалися за рахунок князівської правотворчості, яка базувалася на 

усталених принципах своєї попередниці – Русі. 

Отже, порівняльний аналіз видів покарань за церковні правопорушення 

засвідчує стриману проекцію візантійської правової системи на систему 

руського права. Незважаючи на те, що після запровадження християнства на 

Русі відбувався процес запозичення окремих правових положень, відображених 

в Номоканонах, правова система Руської держави не прийняла частини 

пропонованих Візантією санкцій, а ті, що все ж знайшли своє відображення в 

Кормчих книгах, не мали практичного застосування. Загалом церковні 

покарання в Руській державі були більш м’якими, ліберальнішими, 

гуманнішими, в них перевага надавалася штрафним санкціям. На церкву 

покладалися передусім не каральна місія, а функції просвітницького, 

місіонерського характеру, які полягали в ознайомленні русинів з основами 

християнського віровчення та його поширенні в умовах пануючого язичництва.  

Утвердження християнської релігії співпало із процесом занепаду Руської 

державності, територія якої на початку ХІV ст. увійшла до складу Великого 
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князівства Литовського. Релігійна культура русинів не відступила перед 

литовською язичницькою вірою, а здобула належне домінуюче місце в 

суспільному житті народу. Християнізація супроводжувалася рецепцією 

джерел церковного права, серед яких передусім слід назвати Устави князів 

київських Володимира та Ярослава, Кормчі книги. Вони продовжували 

регулювати церковні відносини, встановлюючи межі юридичної 

відповідальності за церковні правопорушення. 

Поширення руської правової традиції у Великому князівстві Литовському 

відбувалося одночасно з проникненням західноєвропейського права, яке 

відбувалося через зближення із Королівством Польським. Злиття двох правових 

і релігійних культур Заходу та Сходу в одній державі стало фундаментом для 

створення нового правового режиму функціонування юридичної 

відповідальності у сфері церковних відносин, який мав суттєві відмінності і від 

попередньої епохи і від правових систем держав європейського середньовіччя. 

Його головною особливістю став процес обмеження церкви в її юрисдикційних 

повноваженнях на користь держави. 

Види санкцій за церковні правопорушення у Великому князівстві 

Литовському фіксувались у пам’ятках церковного та світського права. 

Головний тягар щодо встановлення міри юридичної відповідальності у сфері 

регулювання державно-церковних відносин покладався на кодифікаційні збірки 

світського законодавства – литовські статути та державно-церковного права – 

Кормчі книги. 

Аналіз джерел права ХІV – середини ХVIІ ст., що встановлювали міру 

юридичної відповідальності у сфері регулювання державно-церковних 

відносин, дає можливість виокремити такі види покарань: позбавлення 

майнових прав, конфіскацію майна або грошові штрафи на користь церкви, 

держави чи потерпілої особи, завдання каліцтва, що поєднувалося із вигнанням 

за межі міста, та смертну кару. 

Правова система Великого князівства Литовського, у частині регламентації 

видів покарань за церковні правопорушення, не повністю використала досвід 
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Руської держави. В останній домінуючим були штрафні санкції, натомість як у 

Литві вплив західноєвропейського права потіснив їх застосуванням тілесних 

покарань та смертної кари. 

Церковно-правова практика Великого князівства Литовського поповнилася 

новим видом покарання, що не був відомий церковному праву раніше. Йдеться 

про позбавлення майнових прав на спадок, посаг чи віно. Його широко 

застосовували за вчинення злочину проти сім’ї. 

Встановлення майнових санкцій відбувалося відповідно до усталеної 

практики. Залежно від виду злочину штрафи сплачувалися на користь церкви, 

держави чи потерпілої особи. При цьому соціальне становище потерпілого 

мало важливе значення. Окрім того, даний вид покарання у Великому 

князівстві Литовському міг супроводжуватися конфіскацією рухомого чи 

нерухомого майна, чого не знали джерела права Руської держави. 

Відповідальність за церковні злочини у Великому князівстві Литовському 

не передбачала такого виду покарання як ув’язнення в монастирях чи при 

храмах, що було поширене в Руській державі. Натомість литовські статути  

посилюють міру відповідальності за злочини проти віри, сім’ї та моралі. Їх 

вчинення тягло за собою застосування смертної кари як простого, так і 

кваліфікованого характеру. Поодинока практика її застосування у Руській 

державі під впливом тенденцій пізнього європейського середньовіччя 

розширила сферу її застосування. Вона загрожувала злочинцю за вчинення 

зґвалтування, насильницького викрадення дівчини з метою укладення з нею 

шлюбу, перелюбства, двоєженства. Кваліфікована смертна кара через спалення 

застосовувалася за злочини проти віри та за будь-які прояви чаклунства. 

Джерела права Руської держави не знали такого виду покарання як 

скалічення. Як вид санкцій він вперше з’являється у Третьому Литовському 

статуті 1588 р. і встановлюється для винних в організації професійної розпусти. 

Разом з тим, приписи церковного права та норми канонічного права 

передбачали умови звільнення від юридичної відповідальності, до яких 

належать малолітство (вік до семи років), примирення потерпілого із 
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відповідачем, що поєднується із церковним прощенням і помилуванням, та 

смерть правопорушника. Звільнення від юридичної відповідальності за злочини 

проти віри, церкви, сім’ї та моралі залежало від різноманітних обставин, однак 

загалом можна стверджувати про достатньо високий рівень розвитку правової 

думки того часу. 

Система церковних покарань Великого князівства Литовського зазнала 

вдосконалення в частині встановлення санкцій за правопорушення, вчинені 

церковними кліриками. Головним нормативним документом, на плечі якого 

було покладено означену місію, стали «Правила Віленського православного 

собору» 1509 р. Вони врегульовували порядок застосування епітимії, 

відлучення від церкви та позбавлення духовного сану. 

Отже, компаративістський аналіз видів покарань за церковні 

правопорушення засвідчує безпосередню рецепцію Великим князівством 

Литовським руської правової традиції. При цьому ми простежуємо і вплив 

західноєвропейського права, який посилив міру юридичної відповідальності за 

злочини проти віри, приніс практику застосування кваліфікованої смертної 

кари та скалічення. Охороняючи християнську віру, законодавець не ділив її на 

католицьку та православну. Відтак, бачимо тенденцію дотримання релігійного 

паритету в країні, який вивів Велике князівство Литовське у першість в 

середньовічній Європі, де релігійна терпимість не лише проголошувалася, а й 

юридично закріплювалася приписами відповідних законодавчих актів. 

Відсутність писаного права на Запорозькій Січі, що не регламентувало 

межі вищої і нижчої межею міри покарання, дія принципу «здорового глузду», 

який дозволяв враховувати усі обставини та панування релігійного світогляду, 

що пропагував принципи любові до ближнього, милосердя, гуманізму, 

справедливості, вплинули на формування інституту юридичної 

відповідальності за злочини проти віри, церкви та моралі. Покарання за такі 

правопорушення мали свої особливості. Переважне застосування простої 

смертної кари не виключало можливості використання у процесі 

пом’якшувальних обставин, які могли зберегти злочинцю життя чи відправити 
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його на покаяння до монастиря. Порівняння кримінального законодавства 

окремих європейських країн з нормами карного звичаєвого права козацької 

вольності свідчить, що останні мали вищий рівень лібералізму до особи 

злочинця, співчутливе ставлення до нього, як ознаку солідарності, що зримо 

проявлялася до своїх побратимів у судовому процесі.  

Утворення Української гетьманської держави (Війська Запорозького) дало 

новий імпульс в процесі становлення національного права загалом та інституту 

юридичної відповідальності зокрема. Останній унормовувався приписами 

гетьманського законодавства та нормами звичаєвого права. Поєднання 

усталених, випробуваних часом традицій та нових, актуальних для свого 

періоду приписів глави держави, які ґрунтувалися на здобутих у ході 

Національно-визвольної війни правах і вольностях, створило систему покарань 

за вчинення церковних правопорушень, яка мала характерні особливості. 

Поєднуючи можливість застосування покарання у формі смертної кари, 

тілесних покарань, штрафних санкцій та епітимії, вона, все ж таки, 

характеризувалася гуманністю, людиноцентризмом, ставлячи за мету 

відшкодування збитків, виправлення злочинця, а не знущання над ним. Такі 

риси вирізняли Українську гетьманську державу з-поміж інших країн Європи, 

де за тяжкі злочини проти віри до правопорушників переважно застосовували 

кваліфіковану смертну кару у формі спалення на вогнищі. М’якість, 

толерантність покарання за злочини проти сім’ї та моралі свідчать, що держава 

лише окреслювала найважливіші контури охорони означеної сфери, віддаючи її 

під контроль родини, суспільства, церкви.  
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РОЗДІЛ 4 ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАСТАННЯ 

ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЦЕРКОВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ  

(ІХ – ХVII ст.) 

 

4.1 Організаційно-правові форми реалізації юридичної 

відповідальності на етапі становлення церковного судочинства 

Формування організаційно-правових засад настання юридичної 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері церковних відносин сягає 

періоду римо-візантійської цивілізації, яка не лише заклала підвалини 

християнського віровчення, а й на його основі започаткувала особливу галузь – 

церковне право. Його невід’ємною частиною, на яку покладається функція 

встановлення винуватості особи та винесення судового рішення за злочини 

проти церкви, моралі, віри, є процесуальне церковне право, що в канонічну, 

богословську, історико-правову літературу увійшло під назвою «церковне 

судочинство» [322, с. 110 – 114]. 

Богослови стверджують про фундаментальний зміст церковного суду, який 

був започаткований засновником християнства Ісусом Христом. Навчаючи 

своїх прихильників і послідовників, він наголошував на необхідності викриття 

грішників двома способами, один із яких передбачав засоби досудового, а 

інший – церковно-судового процесу. У Євангелії від Матвія про це, зокрема, 

мовиться такими словами: «Якщо ж згрішить проти тебе брат твій, піди і 

викрий його між тобою і ним одним. Коли він тебе послухає, то придбав ти 

брата твого. Якщо ж тебе не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб 

устами двох чи трьох свідків підтвердилося кожне слово. Якщо ж не послухає 

їх, скажи церкві; якщо ж і церкви не послухає, то нехай він буде тобі як язичник 

і митар. Істинно кажу вам: що ви зв’яжете на землі, те буде зв’язане на небі, і 

що розв’яжете на землі, те буде розв’язане на небі» (Євангеліє від Матвія 18: 15 

– 18) [157].  
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Інститут церковного судочинства, організаційні засади, сегменти та 

структура якого сягають епохи Римської імперії, як бачимо, почав формуватися 

з моменту зародження християнської релігії. Аналізуючи сутність інституту 

церковного судочинства загалом, необхідно з’ясувати існуючі ланки судової 

системи, обсяг компетенції кожної із них, підсудність справ та церковно-

судовий процес, які пізнаються лише в динаміці, тобто у ході історичного 

розвитку. Вони випливали не із змісту положень канонічного права, а 

безпосередньо залежали від рівня державно-церковних відносин. Лише 

державна влада могла самостійно поступитися частиною власних судових 

функцій. «Якщо б компетенція церковного суду завжди залежала від сутності 

християнської віри, – слушно зауважує М. Суворов, – то історія церковного 

суду не була б настільки складною, а обсяг церковно-судової юрисдикції був би 

сталим і незмінним» [508, с. 122]. 

Позаяк відносини державної влади і християнської церкви не завжди були 

гармонійними, обсяг судово-юрисдикційних повноважень також не відзначався 

однорідністю. Процес становлення та функціонування церковного судочинства 

умовно можна поділити на чотири періоди. Перший період охоплює І – ІV ст. 

Він розпочався з моменту зародження християнства, формування 

єпископського суду, що мав статус арбітра для послідовників віровчення, та 

тривав до моменту його легалізації. Другий період ознаменувався введенням 

церкви до системи державної юстиції в 321 р. і тривав до реформ імператора 

Юстиніана VІ ст., характеризуючись наділенням церковного суду широкою 

компетенцію у сфері цивільної юстиції та запровадженням дуалізму у 

кримінальному процесі. Третій – охоплював хронологічні межі від середини 

VІ ст. до кінця ХІ ст. Впродовж цього періоду відбулася деталізація 

реформаторського законодавства імператора Юстиніана у напрямку 

запровадження принципу належності відповідача у цивільних справах і 

водночас обмежувався інститут подвійного судочинства у кримінальних 

справах проти духовенства. І, нарешті, четвертий період розпочався з моменту 

ухвалення імператором Олексієм Комніним у 1086 р. Новел, що остаточно 
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сформували принципи розмежування світської і церковної юрисдикції, та 

тривав до падіння Візантійської імперії у 1453 р. У представленому підрозділі 

більш детально зупинимося на кожному із наведених етапів, розпочавши із 

першого. 

На початку нової ери, коли християнська релігія знаходилася поза законом, 

а її сповідників переслідували, інститути церковного судочинства не мали 

легітимної основи для свого існування. Від зародження християнства усі спори 

приватного характеру, що виникали між послідовниками Христа, а також 

проступки, вчинені ними, розглядалися судом єпископа «audientia episcopalis», 

на якого покладалася судова функція [560, с. 13]. На це у своєму Посланні до 

коритян красномовно вказує апостол Павло, зазначаючи: «Чи посміє хто з вас, 

маючи справу до іншого, судитися в неправедних, а не в святих? А ви, коли 

маєте суд за життєве, то ставите суддями тих, хто нічого не значить у Церкві» 

(1 Кор. 6: 1,4) [55].  

Звернення християн до світських язичницьких судів породжувало б 

зневагу до релігії та, на думку В. Ципіна, «сіяло б в очах язичників посягання 

на сакральну велич християнської віри» [554, с. 623 – 624]. Особа, що 

зверталася до світського суду, піддавалася загальному осуду в християнському 

середовищі, як така, що не поважає вчення апостолів та не шанує авторитету 

єпископів. Її дії не вкладалися в приписи віровчення, а це загрожувало 

виключенням із церковної общини. Інша причина уникнення римського 

процесуального права полягала в тому, щоб обійти ідолопоклонство богині 

правосуддя Феміді, що була неодмінним атрибутом світської судової системи 

[508, с. 123 – 124]. 

Суд єпископа виконував функцію третейського суду, завдання якого 

полягало у примиренні сторін або ж у винесенні такого рішення, яке б 

задовольняло обидві сторони спору і вони його виконали добровільно без 

застосування владного примусу. До церковного суду могли звертатися як 

клірики, так і миряни з метою вирішення спорів релігійного чи приватного 

характеру. Рішення суду єпископа не мали юридичної сили, вони спиралися 
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лише на авторитет християнської релігії та статус гонимої церкви, який, за 

твердженням дореволюційних каноністів, був достатньо високим. «Всі жителі 

міста Неокесарії і його околиць вірили, що все, що говорить і робить їх пастир 

Святий Григорій Чудотворець, наповнене силою Божою, тому і в спірних 

справах приватного характеру ніякого іншого суду не шукали, а зверталися за 

його порадами, за вирішенням будь-якого спору і за вирішенням усіх складних і 

заплутаних справ», – писав І. Бердников [52, с. 456]. 

Судовий процес відзначався публічністю. Притягнення до відповідальності 

мало відбуватися за однієї умови – добровільної згоди правопорушника на 

застосування до нього санкцій. Після розгляду відповідної справи на грішника 

накладалося відповідне покаяння, тривалість і процес проходження якого ми 

вже розглянули у попередньому підрозділі. 

Початок ІV ст. приніс для християнської церкви значні зміни. Міланський 

едикт 313 р. легалізував віровчення, а норми Новел імператора Костянтина 

321 р. здійснили перетворення у церковному судочинстві, наділивши єпископів 

судовими повноваженнями, у тому числі у справах приватно-правового 

характеру [534, с. 144 – 162]. Церковне судочинство могло здійснюватися за 

згодою обох учасників процесу. При досягненні компромісу справа на будь-

якій стадії могла бути перенесена із світського до церковного суду і 

оскарженню не підлягала. Далі справа спрямовувалася до державного 

виконавця, функції якого виконували світські суди (Const. Sirmondi. XVII) [611, 

с. 445]. Таким чином, функціонування церковних судів забезпечувалося 

гарантіями державної влади, яка їх фактично перетворила на один із своїх 

інститутів.  

Реформа, яка створила нову ланку судової системи у Римській імперії, 

виправдала себе. Незаплямований статус християнської віри та суддів-

єпископів забезпечував не лише справедливе судочинство, але й цілковиту 

довіру до нього населення. За таких умов імператору Костянтину вдалося 

розширити юрисдикцію церковного суду. Конституція 331 р. передала до його 

компетенції справи щодо неповнолітніх, а найголовніше – встановила його 
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пріоритет над світським судом. З цього часу будь-яка справа приватного 

характеру, підсудна світському суду, за бажанням лише однієї із сторін процесу 

могла бути передана на розгляд церковного суду, рішення якого мало 

остаточний характер (Const. Sirmondi. XVI).  

Отже, законодавством імператора Костянтина було проведено реформу 

судової системи Риму. Вона полягала в узаконенні церковного суду і наданні 

йому широкої юрисдикції в цивільно-правових справах. Відтепер державна та 

церковна юстиція функціонували паралельно.  

Доступність церковних судів, простота процесу, привілейоване становище 

християнської релігії піднімали авторитет церковної юстиції. Піддані 

імператора, обираючи між судовими органами, зверталися саме до церковного 

суду, що, зрештою, спричинило його велику завантаженість. Наслідком цього 

стало повернення до попередньої практики двосторонньої згоди на розгляд 

справи у церковному суді. Саме це положення стало ключовим у змінах, 

здійснених імператорами Аркадієм і Гопорієм у 398 р. (Const. Sirmondi. XVIII 

7.8). 

Окрім іншого, на суди церковної юрисдикції покладалися виключно 

повноваження з урегулювання спорів між кліриками. Правило 9-те 

Халкідонського собору зафіксувало: «Якщо хтось із кліриків із іншим кліриком 

має судову справу, нехай не залишає свого єпископа і не звертається до 

світських судів, але спочатку нехай подасть свою справу до свого єпископа. 

Якщо ж клірик зі своїм або іншим єпископом має судову справу, нехай 

судиться в обласному Соборі. Якщо ж на митрополита єпископ або клірик має 

невдоволення, нехай звертається до екзарха великої області чи до престолу 

царюючого Константинополя і перед ним нехай судиться» [434, с. 442]. 

Як бачимо, суперечки між церковнослужителями регулювалися винятково 

внутрішньоцерковним законодавством. Держава стояла осторонь від втручання 

у цю частину процесуальних відносин, проте судова практика свідчила про 

непоодинокі випадки звернень до світського суду, де стороною виступали 

клірики [434, с. 442]. Натомість справи, де позивачем виступав мирянин, а 
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відповідачем – клірик, могли подаватися як до світського суду, так і до 

церковного. Визначальною тут була воля позивача [554, с. 625]. 

Винятково до повноважень церковного суду належала категорія справ, що 

стосувалися внутрішньоцерковних відносин. Йдеться про спори щодо 

розподілу церковного майна, встановлення меж та обсягів територіально-

приходської юрисдикції, справи церковно-адміністративного, дисциплінарно-

трудового характеру, порушені проти церковних кліриків [508, с. 136 – 138]. 

Означений обсяг церковно-судової юрисдикції було закріплено Кодексом 

Феодосія (Codex Theodosianis) 438 р. у спеціальному розділі CTh.9.45. «De his, 

qui ad ecclesias confugiunt» (про справи, що подаються до церковного суду) 

[617].  

Проте у сфері кримінально-процесуальних відносин склалася інша 

ситуація. Злочини, у тому числі і церковні правопорушення, які після 

легалізації християнства отримали статус «publicum crimen», розглядалися 

світськими судами, незважаючи на те, хто був обвинувачений – клірик чи 

мирянин. Таким чином, держава поступилася перед церквою частиною своїх 

повноважень у сфері приватно-правового характеру, проте залишила за собою 

право здійснення судочинства щодо публічних протиправних діянь, у тому 

числі й проти церкви, у такий спосіб задекларувавши пріоритети абсолютизму 

перед інтересами тогочасного суспільства чи його релігійною частиною. 

З метою дотримання балансу у кримінальному процесі церкві було надано 

право клопотання «jus intercessionis» та право притулку (прихистку) «jus asyli». 

Користуючись ним, єпископи неодноразово зверталися до світських судів з 

метою пом’якшення кримінального покарання злочинцю [265, с. 11 – 59]. 

Сучасна російська дослідниця історії церковного суду Е. Бєлякова наводить 

численні приклади, в яких ілюструється практика застосування права 

церковного клопотання. Звертаючись до світського суду, єпископи просили 

замінити світське покарання, в тому числі смертну кару, на церковне покаяння. 

Такі клопотання зазвичай задовольнялися [47, с. 87]. 
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Прихисток надавався особам, які прагнули розкаятися у вчиненому 

злочині, навіть тоді, коли органи державної влади розпочали кримінальне 

провадження по справі і санкціонували їх затримання для притягнення до 

відповідальності. Надаючи притулок, єпископ визначав термін церковної опіки 

та обсяг епітимії. До завершення терміну перебування під опікою церкви особу 

не можна було затримати та притягнути до світського суду [508, с. 137 – 138]. В 

такий спосіб церковна влада силою свого авторитету намагалася пом’якшити 

відповідальність особи перед світським судом. 

Неврегульована система клопотань і права церковного притулку 

загрожувала підвищенням рівня злочинності у візантійському суспільстві і 

ставила певні перешкоди для боротьби держави із кримінальним елементом. 

Відтак, у V – VI  ст. державою були встановлені обмеження щодо окремих 

видів злочинів, за якими не допускалося надавання притулку, зокрема: 

убивцям, зрадникам, особам, що вчинили тяжкі правопорушення, спрямовані 

проти держави [508, с. 138]. 

Посівши монарший трон, імператор Юстиніан розпочав не лише 

масштабну кодифікацію римського права, а й провів нову церковно-судову 

реформу. Її сутність полягала, по-перше, в тому, що він визначив компетенцію 

церковних судів та підвідомчих йому справ. Винятково до відання церковного 

суду були віднесені три категорії справ приватно-правового характеру. Першу 

становили спори, де сторонами процесу виступали клірики. До другої категорії 

належали справи за позовом до ченців та спори між ними (Nov. 79.1)[648]. 

Третю – охоплювали спори, що стосувалися внутрішньоцерковного життя 

(управління церковним майном, парафіяльне підпорядкування тощо). Духовні 

особи, незадоволені рішенням першої інстанції – єпископа, могли апелювати до 

суду митрополита або звертатися із проханням щодо перегляду справи до 

патріарха (Nov. 123) [648].  

Цивільні спори, де однією із сторін був клірик, а іншою – світська особа, 

були підсудні церковному суду. Проте на вимогу будь-якої сторони в перші 

десять днів від моменту відкриття провадження у справі її розгляд можна було 
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перенести до світського суду. Якщо ж зміни підсудності не відбувалося, то 

процес продовжувався у церковному суді, а світський – лише виконував його 

рішення. Сторона, незадоволена ухваленим рішенням, могла звернутися до 

світського суду для повторного розгляду справи. У разі тотожності висновків 

судових інституцій рішення набувало законної сили і оскарженню не підлягало; 

за умови розбіжності – сторони отримували право апеляції в загальному 

процесуальному порядку до світського суду (Nov. 123) [554, с. 625; 648]. 

Другою особливістю реформи Юстиніана стало те, що решта спорів 

приватноправового характеру мали розглядатися світським судом. У такий 

спосіб законодавець звузив існуючу компетенцію церковних судів. Лише у тих 

містах чи провінціях, де державні ординарні суди були відсутні, позивач міг 

звертатися до суду єпископа. Зміст Новели 86-ї гарантував учасникам процесу 

можливість на будь-якій його стадії залучити єпископа для уникнення 

упередженості з боку світського ординарного судді та забезпечення таким 

чином справедливості суду (Nov. 86) [648]. 

Звуження компетенції у сфері приватного судочинства не було 

безумовним. Так, за рішенням імператора або вищих провінційних чиновників 

єпископи могли розглядати окремі цивільні справи, віддані до їх компетенції. 

Апеляційною інстанцією у таких випадках був той орган державної влади, що 

наділив єпископа відповідними судовими повноваженнями (Nov. 86) [648]. 

По-третє, норми 73-ї Новели імператора Юстиніана регламентували 

підсудність кримінальних справ, вчинених духовенством, та злочинів проти 

церкви. У таких випадках здійснювалося подвійне поетапне судове 

провадження – церковне і світське. Порушення справи могло відбутися як в 

одному, так і в іншому суді. Якщо справа спочатку розглядалася єпископом і 

церковний суд визнавав клірика винним, то він позбавляв підсудного 

священства та накладав на нього відповідне церковне покарання. На 

наступному етапі справа передавалася до світського суду, де призначалося 

покарання відповідно до діючого кримінального законодавства.  
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У випадку порушення провадження у світському суді суддя, визначивши 

міру винуватості злочинця, відправляв проект вироку єпископу. Останній 

вивчав матеріали справи та ухвалював власне рішення. Коли єпископ знаходив 

підтвердження винуватості особи, то вирок доповнювався церковно-правовими 

санкціями. Якщо ж єпископ виносив заперечення, то справа передавалася на 

розгляд до вищої інстанції – імператора та патріарха, рішення яких повинно 

було бути узгодженим (Nov. 73) [47, с. 87; 348, с. 465; 508, с. 139; 648].  

По-четверте, норми Юстиніанового законодавства (Nov. 123) визначали 

правовий статус єпископів як інституту судочинства, який до певної міри 

виступав гарантом здійснення справедливого правосуддя. У зв’язку з його 

високим правовим статусом йому заборонялося виступати свідком у світському 

кримінальному процесі. Державним чиновникам під загрозою штрафних 

санкцій заборонялося залучати їх до судового процесу [348, с. 465].  

Таким чином, приписами 79-ї, 83-ї, 86-ї та 123-ї Новел імператор Юстиніан 

суттєво звузив повноваження єпископського суду, чітко визначивши коло 

підсудних йому справ, тим самим провів розмежування компетенції світського 

та церковного судів [648].  

Недосконалість окремих положень судової реформи Юстиніана спонукала 

імператора Іраклія переглянути у 629 р. засади визначення підсудності як у 

цивільних, так і в кримінальних справах. З цього моменту в основу цивільного 

процесу закладався принцип «actor sequitur forum rei» (слідувати за належністю 

відповідача). При позові мирянина до клірика справа мала розглядатися в 

церковному суді і, навпаки, приватний позов клірика до світської особи 

розглядався світським судом [350]. 

Законодавство імператора Іраклія обмежило функціонування інституту 

подвійної підсудності у кримінальному процесі. Справи по обвинуваченню 

церковних кліриків та злочини проти церкви повинні були розглядатися лише 

патріархом чи уповноваженим на те єпископом на основі норм канонічного 

права. Компетенція світського суду по даній категорії справ звужувалася. Йому 

належали лише справи про вчинення тяжких злочинів проти держави, де поряд 
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із церковними санкціями призначалося покарання світського характеру [653, 

333].  

Існуюча система судоустрою знайшла повну підтримку з боку 

імператорської Македонської династії. Проводячи систематизацію 

візантійського права, імператор Василь І залишив у силі в новому збірнику – 

Епанагозі (884 – 886 рр.) положення Конституції імператора Іраклія 629 р. у 

частині, що торкалася поділу юрисдикції між світськими та церковними судами 

[111, с. 41]. Приписи 11 розділу Епанагоги фіксували принцип належності 

відповідача у цивільних справах та наділяли церковний суд відповідною 

компетенцією в усіх кримінальних справах, вчинених кліриками, та у сфері 

злочинів проти церкви (Epan. XI. 14). 

Компетенцію між церковним і світським судами в черговий раз було 

переглянуто під час проведення кодифікаційних робіт імператором Левом VI 

(Мудрим). Зміни були покликані необхідністю усунення законодавчих 

прогалин, які виникли внаслідок надмірного скорочення нормативно-правового 

матеріалу. Відтак, єдиним виходом із ситуації вбачалося повернення до 

апробованого Зводу законів Юстиніана. Наслідком систематизації цього 

періоду стала поява збірника візантійського права під назвою «Василіки» 

(Царські закони) 890 р.  

Звернення до законодавчої практики минулого відобразилося і на обсягах 

церковної юрисдикції. Так, розділ 3 «Василік» скасував існуючі норми в 

частині визначення підсудності, продублював положення Юстиніанового 

законодавства щодо повноважень єпископського суду в цивільних спорах і 

закріпив принцип дуалізму в кримінальному процесі (Basil. III.1,14.37).  

Зрештою законодавство імператора Олексія Комніна 1086 р. поставило 

крапку в даному питанні. Церковному суду було надано повне право 

розглядати кримінальні справи по обвинуваченню духовенства та накладати як 

церковне покарання, так і санкції, що передбачалися нормами світського 

кримінального права. У випадку обвинувачення кліриками мирян і навпаки 

розгляд справи відбувався на спільному засіданні церковного і світського судів. 
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Якщо винуватим визнавався клірик, то вирок виконувався церковним судом, 

якщо мирянин – то світським [52, с. 464]. 

В цивільному судочинстві юрисдикцію церковного суду було суттєво 

обмежено. Єпископи втратили право розгляду справ приватно-правового 

характеру. У їхньому віданні залишилися справи щодо правопорушень проти 

християнської віри, церкви, проти моралі, а також шлюбно-сімейні спори 

(дійсність шлюбу, розлучення тощо). У Новелі імператора Олексія Комніна 

принцип розмежування судової компетенції зафіксований таким чином: 

«Справи, що стосуються душі, моралі, та усі справи шлюбно-сімейного 

характеру повинні належати суду єпископа» [348, с. 468]. Означена норма стала 

аксіомою і пізніше була покладена в основу розмежування компетенції 

світського і церковного судів.  

Отже, витоки інституту церковного судочинства сягають періоду Римської 

імперії. До легалізації християнства суд єпископа як інститут церковного 

судочинства виконував, здебільшого, функції арбітра між сторонами процесу, а 

ухвалені ним рішення не мали імперативного характеру. Зміна вектора 

державної політики у напрямку визнання християнської релігії зумовила 

введення церковного судочинства до системи світської юстиції. З того часу 

компетенція церковних судів у приватних справах та у сфері кримінальної 

юстиції визначалася відповідними законодавчими приписами монархів, а обсяг 

регламентації залежав від внутрішньої політики Візантійської імперії. 

Притаманний візантійській правовій системі принцип поєднання 

адміністративної та судової влади наклав свій відбиток і на обсяг повноважень 

церковної влади. На це неодноразово вказували дослідники із числа каноністів. 

Така формула була перенесена і на внутрішньоцерковні відносини. Отже, 

А. Павлов цілком слушно зазначав, що церковне судочинство ніколи не було 

відокремлене від адміністрації і структурно співпадало із ланками управління, а 

відтак єпископи поєднували законодавчу, виконавчу та судові функції у рамках 

церковних відносин [398, с. 375]. 
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Організаційно суди церковної юрисдикції були пов’язані між собою і 

утворювали трьохланкову судову систему, остаточно сформовану в ІV – V ст. 

[348, с. 471 – 472]. В основі її регламентації лежала сукупність норм, ухвалених 

вищим інститутом церковної влади (Вселенським Собором) та затверджених 

імператором, а саме: 6-е Правило ІІ Вселенського Константинопольського 

Собору 381 року [434, с. 342 – 345], 8-е – 9-е Правила Четвертого 

Халкідонського Собору 451 року [434, с.439 – 442] та 123-а, 137-а Новели 

імператора Юстиніана (Nov. 137) [648].  

Зміст нормативно-правових актів вказує, що першою ланкою церковного 

процесу був суд єпископа. В його компетенції перебували усі справи проти 

кліриків та мирян, які проживали на території підпорядкованої йому єпархії. 

Позови, подані із порушенням територіальної підсудності, не розглядалися. 

Другою ланкою, яка переглядала скарги на рішення єпископських судів, 

визнавався собор єпископів або суд митрополита. Водночас він був першою 

ланкою для позовів проти єпископів та справ, де сторонами виступали 

представники різних єпархій (Nov. 123,137) [648].  

Функції першої, другої та третьої ланок поєднував у собі суд патріарха. Як 

перша інстанція, він розглядав справи, порушені проти митрополитів, та їхні 

скарги на церковних кліриків і єпископів. У другій інстанції він виступав при 

розгляді скарг на рішення митрополитів. Функції третьої ланки виконував 

патріарх, розглядаючи справи, що надходили до нього з попередніх інстанцій 

для ухвалення остаточного судового рішення (Nov. 123,137) [52, с. 495; 648].  

Вищою інстанцією у структурі церковних судів залишався Вселенський 

Собор, компетенція якого поширювалася на найрезонансніші справи в імперії. 

Проте були й винятки. Так, М. Суворов наводить приклади численних звернень 

із позовами до глави держави. Володіючи вищою судовою владою, імператор 

виносив остаточне рішення або спрямовував справу на засідання Вселенського 

Собору [508, с. 166]. 

Отже, у процесі формування церковної ієрархічної структури організації 

влади складається взаємозумовлена трьохланкова система судочинства, 
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функціонування якої було закріплене як нормами канонічного права, так і 

приписами світського законодавства. Постійні зміни судової юрисдикції не 

вплинули на структуру церковного суду. Впродовж століть вона залишалася 

сталою та незмінною. 

Комплексне дослідження інституту церковного судочинства не можливе 

без з’ясування процесуальної складової, на яку покладалося традиційне 

завдання – забезпечення справедливого правосуддя.  

Дослідники римського та канонічного права стверджують, що процес у 

справах церковного та приватного характеру був ідентичним [508, с. 174]. 

Провадження розпочиналося зі звернення учасників процесу до єпископа. 

Справа розглядалася у відкритому засіданні щопонеділка в присутності членів 

церковної общини. Сторони мали з’явитися до суду, дати пояснення по суті 

справи, навести відповідні докази. Головуючий перевіряв не лише обставини 

справи, а й з’ясовував репутацію учасників спору [642, с, 197 – 198]. Суд 

використовував наявні докази, при необхідності залучаючи свідків. Їх, за 

Правилами Святих Апостолів, мало бути не менше як дві-три особи із числа 

християн, що користувалися високим рівнем громадської довіри (75 Ап.)[434, с. 

213]. Єпископ, заслухавши звинувачення та заперечення сторін, пояснення 

свідків, шукав можливості для їхнього примирення. Якщо мирової угоди не 

було досягнуто, то суд ухвалював відповідне рішення, виконання якого не 

забезпечувалося примусовими заходами, а мало винятково добровільний 

характер для особи, що програла справу. При розгляді церковних 

правопорушень передбачалося публічне покаяння грішника [348, с. 478 – 479]. 

Особливі функції при здійсненні правосуддя виконували диякони та 

пресвітери. Вони збирали відомості про факт правопорушення, з’ясовували 

інформацію щодо репутації сторін, встановлювали свідків, брали участь у 

роботі суду з правом дорадчого голосу[474, с. 67 – 68]. За дорученням 

єпископа, пресвітери попередньо розглядали справу, шукаючи порозуміння між 

сторонами конфлікту, та здійснювали контроль за виконанням судового 
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рішення. З часом функцію судового виконавця було покладено на хартофілакса 

[52, с. 493 – 494]. 

Таким чином, у перші століття нашої ери церковно-судовий процес не був 

об’єктом правового регулювання нормами канонічного права. Невизнання 

християнської релігії державою не давало можливості церкві рецепіювати 

аналоги світського судочинства у свій процес. Церковне судочинство у цей 

період мало здебільшого компромісний характер, базувалося на узгодженні 

звернень обох сторін процесу, добровільності виконання рішень, без 

ритуальних дійств, притаманних потестарному суспільству. 

Легалізація християнства та процес вмонтування церковного судочинства 

в систему державних судів, безумовно, позначилися на організації 

процесуальних дій. Позаяк існуючий порядок церковно-судового провадження 

не відповідав принципам римського права, то постала необхідність запозичення 

основних засад світського правосуддя. В руслі нових взаємовідносин держави 

та церкви судочинство останньої мало відповідати стандартам світської 

процесуальної практики. 

На цьому етапі еволюції церковного процесу були вироблені моделі 

провадження по двох основних категоріях справ – цивільних та кримінальних. 

Звертаючись до суду єпископа у першому випадку, справу порушував позивач. 

Справи ж проти кліриків порушувалися лише за позовом християнина. Він був 

зобов’язаний обґрунтувати мотиваційну частину позову та надати суду 

відповідні докази. З метою дотримання об’єктивності процесу справа 

розглядалася за участю обох сторін, які надавали суду відповідні пояснення. 

Першочергове завдання єпископа полягало в досягненні примирення сторін 

спору. У випадку недосягнення мирової угоди церковний суд виносив рішення 

по суті справи.  

У другому випадку провадження розпочиналося за ініціативою як 

потерпілої особи, так і церкви. Окрім іншого, на останню покладався обов’язок 

нагляду за дотриманням християнського правопорядку, про що чітко вказано в 

Апостольських постановах: «Коли ти (єпископ, – авт.) побачиш грішника, то, 
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засмутившись, накажи вигнати його, а коли він вийде, нехай диякони ретельно 

допитають його за межами церкви, а потім, увійшовши, просять тебе за нього, 

як Спаситель просив Отця за грішників: «Отче, відпусти їм, адже не відають, 

що творять». Далі накажи йому ввійти і, дізнавшись, чи кається він, чи 

достойний знову бути прийнятий до церкви, признач йому епітимію» (Пост. 

Ап. ІІ. 16)  

Стороною обвинувачення не могли виступати іновірці, єретики, 

розкольники, відлучені від церкви, раніше засуджені, особи, що перебували під 

слідством або знеславлені громадською думкою. Від статусу обвинуваченого 

усувалися неповнолітні до 14 років, раби, вільновідпущеники, чужинці та 

особи, що відповідно до норм римського права не могли свідчити у суді (75 Ап; 

6 кан. II Вселенського Собору). Якщо позивач відповідав встановленим 

вимогам, то порушувалося провадження у справі, де на позивача покладався 

обов’язок підтримки обвинувачення у суді, надання доказів та доведення 

процесу до логічного завершення. У позовній скарзі заявник повинен точно 

окреслити свої вимоги, чітко сформулювати звинувачення, вказати на двох чи 

трьох свідків, що могли б підтвердити висловлене [508, с. 175 – 176]. 

Провадження порушувалося єпископом після надходження скарги про 

здійснене правопорушення. Факт реєструвався фотарієм та фіксувався 

протокольно. Суддя з’ясовував репутацію потерпілого, його віросповідання, 

вивчав матеріали справи. У разі неправдивих свідчень на зловмисника 

накладалося таке саме покарання, яке загрожувало підозрюваному. 

Обвинувальний акт вручався безпосередньо підозрюваному відрядженими для 

цього особами з відповідним правовим статусом. Посланці зачитували 

обвинувальний акт, вручали його копію з зазначенням дати судового засідання. 

Вручення документа супроводжувалося фотарієм, який протокольно фіксував 

реакцію підозрюваного на пред’явлене обвинувачення, його коментарі та 

відповіді. Виклик до суду міг вручатися три рази. У разі неявки потерпілого 

провадження призупинялося, а неявка підозрюваного була причиною для 

перенесення засідання [52, с. 497]. 
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Ранні джерела канонічного права, серед яких і Правила Святих Апостолів, 

унормовували особливості процесу над єпископами. Так, Правило 74-е вказує 

на можливість порушення провадження лише за позовом «осіб з 

незаплямованою репутацією» (74 Ап.) [434, с. 213]. Розгляд справи відбувався 

колегіально за участю собору єпископів. Підозрюваний мав особисто впродовж 

одного місяця з’явитися до суду для надання пояснень, у разі неявки – розгляд 

справи переносився, а повістку йому вручали два єпископи. Термін явки міг 

змінюватися і в окремих випадках досягав одного року. Переховування від 

правосуддя не зупиняло процесу. У цьому випадку рішення виносилося заочно, 

яке одразу набувало законної сили. «Якщо єпископ не з’явиться втретє до 

суду, – йдеться у Правилах Святих Апостолів, – Собор єпископів на власний 

розсуд нехай прийме щодо нього рішення, аби не думав мати вигоду, уникаючи 

судочинства» (74 Ап.)[434, с. 213]. 

Важливе місце в процесі відводилося системі доказів, які сприяли 

встановленню винуватості особи. Вони збиралися та оцінювалися в судовому 

засіданні. Використання доказової бази в церковному суді не відрізнялося 

істотно від кримінального процесу світського суду. 

Найважливішим серед видів доказів вважалося власне зізнання 

підозрюваного. Воно виключало необхідність подальшого розслідування, 

передбачало розкаяння винуватого, що було особливо важливим з погляду 

дотримання релігійних канонів [169, с. 262].  

До показів очевидців, як виду доказу, законодавство висувало ряд вимог. 

Насамперед свідками не могли бути іновірці, єретики, розкольники, відлучені 

від церкви, раніше засуджені, особи, що перебували під слідством або 

знеславлені громадською думкою, раби, вільновідпущеники, чужинці та особи, 

що, відповідно до норм римського права, не могли свідчити у суді (75 Ап; 6 

кан. II Вселенського Собору). Окрім того, заборонялося залучати свідками 

неповнолітніх, родичів сторін процесу та осіб, що проживали з ними в одному 

будинку (75 Ап.; 6 к. ІІ Вс.с. 132 к. Карф.с.) [348 с. 483 – 484]. 
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Речові докази – третій спосіб встановлення наявності чи відсутності фактів 

та обставин, що мають значення для вирішення справи [52, с. 498]. 

Розгляд справи в суді здійснювався єпископом з дотриманням принципів 

публічності, гласності, усності. Фотарій протоколював процес відповідно до 

чинного законодавства та з посиланням на «Святе Євангеліє», яке відігравало 

важливу атрибутивну роль у ході судового розслідування.  

Крім названих, у процесі могли брати участь і інші суб’єкти церковних 

правовідносин. Так, норми канонічного права згадують церковного едикта, 

тобто захисника чи представника однієї із сторін спору. Вперше він з’являється 

у процесуальному праві у 401 р., коли Карфагенський Собор звернувся з 

проханням запровадити спеціальну посаду для захисників церкви та церковних 

людей, що обирається під наглядом єпископа. Пропозицію було підтримано і 

74-ою Новелою імператора Юстиніана запроваджено в церковне судочинство 

(Nov. 74.4.1) [648]. Про захисників також згадується у 2-му та 23-му Правилах 

Четвертого Вселенського Собору [434, с. 421 – 481]. Посада едикта стала 

постійною при єпископських кафедрах. При патріархові також працювало 

декілька едиктів, а старший серед них обіймав посаду протедикта [434, с. 482 – 

483]. Вони допомагали єпископам у здійсненні правосуддя у цивільних справах 

за нормами римського права [512, с. 144 – 163; 513, с. 157]. 

Ще про одного учасника процесу згадується в джерелах церковного права. 

Йдеться про церковного повіреного, до повноважень якого належав захист 

інтересів духовенства, церкви, осіб, що перебували під її опікою. Він провадив 

попереднє слідство, формулював проект обвинувального висновку, передавав 

його до суду, а також здійснював контроль за виконанням ухваленого рішення 

[348, с. 483]. 

Судове засідання відкривав єпископ. Переконавшись у явці сторін, фотарій 

мав роз’яснити підсудному суть виду правопорушення. Керуючись засадами 

змагальності, суд забезпечував рівність сторін процесу, надаючи їм можливість 

пояснити суть справи, уточнити свою правову позицію, підтвердити чи 

спростувати докази іншої процесуальної сторони. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Наступний етап судового слідства розпочинався із вивчення доказів, 

заслуховування свідків та очевидців. Перед допитом свідка головуючий 

встановлював відомості про його особу, з’ясовував його репутацію, стосунки з 

обвинуваченим і потерпілим, заслуховував пояснення по справі.  

Завершальна стадія процесу передбачала винесення відповідного рішення. 

Воно зачитувалося прилюдно і заносилося до судової книги. Сторона, 

невдоволена ухвалою, мала право оскаржити її в апеляційній інстанції [52, с. 

499 – 500]. 

На відміну від світського процесуального закону апеляційне провадження 

здійснювалося в присутності не лише сторін процесу, а й суддів, на рішення 

яких було подано заперечення. При цьому суд міг допитувати усіх учасників 

процесу без винятку. Свідчення суддів першої інстанції вважалися важливим 

джерелом для з’ясування обґрунтованості апеляційної скарги та достовірності 

ухвалених ними судових актів. У разі виявлення порушень з боку судді на 

нього накладалися санкції дисциплінарного характеру [52, с. 500; 387, с. 289]. 

Практика церковного правосуддя виробила й інші форми процесу, які, 

насамперед, залежали від особливостей виявлення доказів вчиненого 

правопорушення. Якщо вони стали відомі священику під час таємної сповіді, то 

порядок організації суду був дещо іншим. У зв’язку з власним зізнанням та 

відсутністю інших доказів грішник мав покаятися перед Богом за вчинене 

гріхопадіння і дати обіцянку не вчиняти правопорушень у подальшому. У такий 

спосіб відбувається своєрідне самоочищення грішника, за що той отримує 

прощення від духівника за умови відбуття епітимії [52, с. 501]. 

Отже, аналіз церковно-судового процесу дає можливість визначити його 

характерні риси. Процес мав обвинувальний характер, адже порушувався не 

органом влади, а приватною особою, на яку покладався обов’язок доказувати 

обвинувачення у суді. Не кожна особа могла бути обвинувачем, а лише ті, які 

мали добру репутацію у суспільстві, сповідували християнство, не були 

єретиками чи відлученими від церкви. Судовий процес мав зворотний характер, 

адже, у випадку недоведення обвинувачем своєї правоти, він зазнавав такого 
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самого покарання, якого вимагав від суду. Розгляд справи в суді здійснювався 

єпископом з дотриманням принципів публічності, гласності, усності. Заочне 

судочинство – це ще одна риса, що могла застосовуватися у випадку неявки 

підсудного, а можливість фіксації процесу нотарієм, залучення до нього едикта 

та церковного повіреного свідчать про достатньо високий ступінь розвитку 

даного інституту. 
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4.2 Процесуальний порядок настання юридичної відповідальності за 

церковним правом Руської держави (ІХ – перша пол. ХІV ст.) 

 

Одним із важливих інститутів політичної системи Руської держави після 

прийняття християнства стала церква. Як державна релігія, християнство 

відповідало ідеологічним потребам князівської влади, обґрунтовуючи, з одного 

боку, її божественне походження, а з другого, – забезпечуючи покірність її 

підданих. Натомість Великий князь Київський щедро ділився із церквою 

значними майновими правами й адміністративними повноваженнями, 

виділяючи їй земельні наділи, даруючи значні податкові преференції, 

дозволяючи здійснювати правосуддя по частині справ, переданих до її відома. 

Про такий симбіоз ще в ХІХ ст. слушно висловився російський дослідник 

І. Бєляєв: «Церква та Князь становили одну неподільну владу, а духовенство та 

дружина стали головним її інструментом», додавши: «…перша діяла 

переконанням і моральним впливом на мирян, а друга – силою князівської 

влади» [46, с. 85]. 

Процес настання юридичної відповідальності за церковні правопорушення 

в Руській державі реалізовувався через новий інститут – церковний суд. 

Проблематикою його функціонування цікавилася значна кількість 

дореволюційних та сучасних дослідників [567, с. 135– 160]. Проте, з огляду на 

незначну кількість оригінальних джерел, висновки вчених не є суголосними. 

Окрім того, багато з дослідників беззастережно переносять візантійську судову 

практику, детально висвітлену в джерелах, на церковно-судовий процес Русі, 

що, на нашу думку, є невиправданим [94, с. 14 – 15]. Відтак, у поданому нижче 

підрозділі маємо на меті проаналізувати особливості організації церковного 

судочинства тих часів, актуалізуючи відмінності церковно-судової практики 

двох держав – Візантії та Русі.  

З’ясування місця церковної юстиції в Руській системі права неможливе без 

аналізу джерел, що регулювали її діяльність. Саме вони лежали в основі 

організації діяльності інституту церковного судочинства. Йдеться про цілісний 
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комплекс джерел права, який варто поділити за їхнім походженням на три 

самостійні групи: пам’ятки права, рецепійовані із Візантії, джерела церковного 

права державного походження Русі та документи, видані Київськими 

митрополитами і помісними Соборами [310, с. 9 – 12].  

До першої групи джерел належать пам’ятки права Візантійської імперії як 

канонічного характеру (Правила Святих Апостолів, Правила Вселенських та 

Помісних соборів), так і законодавчі акти імператорів Еклоги та Прохірона, які 

сукупно були відтворені в кодифікаційних збірках під назвою Номоканони 

[373, с. 95 – 96]. Їхню чинність на Русі засвідчено Церковним Уставом 

Володимира: «Відкрив грецький Номоканон і побачив у ньому, що не можна 

церковних судів і спорів князю судити, ні боярам його, ні намісникам його» 

[302, с. 242]. Дореволюційні дослідники Г. Розенкампф та П. Нечаєв вважають, 

що грецький Номоканон був завезений на Русь одразу після «Володимирового 

хрещення». Ним послуговувалися і митрополити київські, і єпископи, адже 

вони, греки за етнічним походженням, вільно володіли еллінською писемністю 

та могли використовувати приписи Номоканону для щоденної просвітницької 

роботи [366, с. 34; 455, с. 46].  

Відсилочну норму до Номоканону знаходимо і в Церковному Уставі 

Ярослава: «Я, князь великий Ярослав, син Володимира, за заповітом свого 

батька, порадившись із митрополитом Київським і всієї Русі Іларіоном, 

відповідно до грецького Номоканону, встановив, які спори не слід судити 

князю ні його боярам, ні його суддям»
 

[302, с. 244]. Ця норма також 

підтверджує чинність грецького Номоканону на Русі. Більше того, як 

стверджував І. Серезневський, тут використовувалися два Номоканони: Івана 

Схоластика та Номоканон в 14 титулах патріарха Фотія [473, с. 47 – 84].  

До початку ХІІІ ст. київські митрополити, окрім двох, були етнічними 

греками, яких висвячував і відряджав на Схід Константинопольський патріарх. 

Вони, природно, користувалися в повсякденному церковному житті 

оригінальними, тобто візантійськими джерелами права. Номоканон патріарха 

Фотія був перекладений церковнослов’янською лише у другій половині ХІІІ ст. 
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за ініціативою митрополита Київського Кирила ІІ, який у 1270 р. звернувся із 

цим проханням до болгарського царя Якова Святослава. Справу було доручено 

Іоанну Драгославу. З двома помічниками він впродовж 50 днів успішно 

справився з роботою [62, с. 238]. При перекладі Номоканон, з одного боку, 

зазнав скорочення, а з іншого, – поповнився окремими новелами [394, с. 1]. У 

1274 р. на Володимирському соборі єпископів Номоканон було презентовано 

під новою назвою «Кормча книга». Митрополит її представив такими словами: 

«Затьмарені були Правила Церковні хмарою мудрості грецької мови, проте 

сьогодні вони зрозумілі, розтлумачені і благодаттю Божою ясно сіяють, 

відганяючи незнання і темряву, та всіх просвіщають світлом розуму» [62, с. 

238].  

За твердженням сучасного дослідника історії українського права 

Г. Трофанчука, назва «Кормча книга» походить від старослов’янського слова 

«кормило», що означає «стерно» або «руль». Під такою назвою збірник 

державно-церковного законодавства поставав перед мирянами в статусі 

«істинних правил життя церкви, яка є ковчегом (кораблем), що пливе серед 

бурхливих хвиль житейського моря» [529, с.66 – 68].  

З того часу Кормча книга постійно переписувалася для поширення в 

окремих князівствах децентралізованої Руської держави. Так з’явилася значна 

кількість списків, серед яких найдавнішим вважається Софійський, що 

датується 1276 – 1280 рр. Я. Щапов стверджував, що саме цей документ був 

чинним в центральній частині Руської держави, тобто в межах теперішньої 

України [570, с. 14 – 17].  

Джерелами Софіївського списку Кормчої книги були Номоканон патріарха 

Фотія, рішення Константинопольських соборів ІХ ст., покаянний Номоканон 

Івана Постника [372, с. 16], правила Київського митрополита Іоанна, Постанови 

Володимирського собору 1274 р. [366, с. 34]. На практиці Кормча книга стала 

невід’ємним елементом церковного судочинства та використовувалась усіма 

ланками церковної юстиції [197, с. 5]. 
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Окрім того, з Візантії продовжували надходити грамоти і соборні 

постанови Константинопольських патріархів та імператорів з питань 

церковного устрою, зокрема «Грамота Константинопольського патріарха Луки 

Хрисоверга 1160 р.», яка забороняла Суздальському князю Андрію 

Боголюбському створювати окрему, незалежну від київської митрополію, та, 

відповідно, окремі удільні суди. Ще одним документом була «Грамота 

Константинопольського патріарха Германа ІІ до митрополита усієї Русі 

Кирила І 1228 р.», яка підкреслювала недопустимість втручання світської влади 

у справи церковного судочинства [462, с. 21–78]. 

На візантійські джерела покладалося завдання не лише пропагувати 

християнство, а й регулювати суспільні відносини, які формувалися паралельно 

із проникненням нової релігійної ідеології. Однак про їхню пряму рецепцію 

слід говорити з великою часткою обережності, адже необхідно враховувати й 

інші фактори. Зокрема, в Х ст. на Русі вже функціонувала власна система права, 

що виросла із надр місцевого релігійно-культурного простору [356, с. 490 – 

492]. По-друге, географічна віддаленість Русі від Візантії, відсутність спільного 

мовного середовища не сприяли прямій рецепції норм грецького права [356, с. 

490 – 492]. По-третє, процес християнізації язичницького населення, яке слабо 

орієнтувалося в здобутках християнської цивілізації, потребував іншої моделі 

виконавчої функції церковних ієрархів, яка передбачала просвітницьку, 

місіонерську, а не контрольно-наглядову роботу [251, с. 135; 430, с. 48].  

Пошук балансу між необхідністю дотримання норм канонічного права та 

збереженням усталених звичаїв відтворювався у вітчизняній правотворчості, 

якою князівська влада намагалася забезпечити організацію церковного 

судочинства на Русі. З урахуванням досягнень власної системи права були 

створені національні джерела, до яких належать устави великих князів 

Київських («Устав князя Володимира Святославовича про десятини, суди і 

людей церковних», «Устав Ярослава Володимировича про церковні суди») та 

уставні грамоти удільних князів («Уставна грамота Новгородського князя 

Всеволода Мстиславовича про церковні суди, і про людей, і про мірила 
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торгові», «Уставна грамота Смоленського князя Ростислава Мстиславовича і 

єпископа Мануїла») [121, с. 284 – 288]. 

З втратою Києвом політичного значення та зміщенням центру державності 

до Галичини [120, с. 249 – 253] потреба врегулювання проблем церковної 

юрисдикції не відпала. Галицько-Волинські князі видали значну кількість 

джерел церковного права, в яких встановлювалася територіальна та 

персональна підсудність церковних справ. До таких джерел належать: «Грамота 

Галицького князя Лева Даниловича, дана Спаському монастиреві у 

Перемишльській землі на руки єпископа Євфимія» 1292 р. [243, с. 559], 

«Церковний Устав Галицького князя Лева Даниловича, даний соборній церкві 

митрополії Галицькій» від 8 березня 1301 р. [243, с. 139].  

В період панування монголо-татар на західноукраїнських землях 

регламентація церковного законодавства загалом і організація відповідного 

судочинства здійснювалася ярликами золотоординських ханів, які видавалися 

руським князям і митрополитам [188, с. 81; 278
, 
с. 257; 516, с. 85]. До нашого 

часу дійшло лише сім ярликів [490, № 2, 7, 9, 10, 11, 12], проте їх було значно 

більше, адже кожен митрополит мав отримати підтвердження попереднього 

ярлика або видачі нового [49, с. 9 – 25]. Названі документи не лише не 

руйнували існуючу на Русі церковну юрисдикцію, а, на прохання духовенства, 

значно розширювали її [383, с. 192]. 

Церковно-юрисдикційні повноваження відклалися і в локальних джерелах 

права, зокрема у відповідях, правилах, посланнях, підготовлених ієрархами 

Київської митрополії («Церковні правила митрополита Київського Іоанна ІІ 

1080 р.» [462, с. 1–20], «Відповіді Новгородського єпископа Ніфонта 

ієродиякону Кирику 1130 р.», «Правила митрополита Київського Максима 

1283 р.» [462, с. 140–142]) та в постановах митрополичих і єпархіальних 

Соборів («Правила Володимирського собору, викладені в грамоті Київського 

митрополита Кирила ІІ 1274 р.» тощо [462, с. 84–102]. Вони вносилися до 

тексту Кормчих книг та мали загальнообов’язковий характер для Київської 

митрополії [366, с. 34]. 
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Отже, межі церковно-судової юрисдикції на Русі визначалися комплексом 

нормативних актів вітчизняного та іноземного походження як церковного, так і 

світського характеру. У період відносної централізації Русі пріоритетне місце 

належало Великому князю Київському, в умовах феодальної роздробленості – 

удільним князям, а в період монгольського панування – золотоординським 

ханам [302, с. 101 – 102].  

Характер нашого дослідження у цій частині роботи вимагає зосередження 

уваги на структурі судової системи, обсязі компетенції кожної ланки та 

організації церковно-судового процесу. Окремі дослідники церковного права, 

аналізуючи церковний судоустрій, переносять структуру ланок церковного 

суду Візантії на правовий грунт Русі, посилаючись при цьому на правила 

Вселенських соборів [268, с. 113]. Переконані, що правова дійсність 

дохристиянської Русі створила сприятливі умови для закладення підвалин 

самобутньої, часто відмінної від візантійської системи церковного судочинства. 

«Функціонування церковного суду на Русі визначалося Номоканонами, – 

стверджував І. Бердников, – проте в руській церкві ці засади сприймалися дещо 

інакше, ніж в грецькій, через низький рівень суспільної свідомості в 

новоохрещеному руському народі, а також через високу морально-

просвітницьку місію руського духовенства серед народу» [52, с. 509]. 

Сучасні дослідники церковного права, серед яких А. Геращенко, 

М. Левчук, І. Пристінський, дійшли висновку, що першою інстанцією на Русі 

був церковний єпархіальний суд. При цьому вчені визнають факт значних 

територіальних розмірів єпархій, через що довелося істотну частину чудових 

повноважень на практиці перекласти на допоміжні місцеві органи – намісників, 

архімандритів, ігуменів та протопопів, які розглядалися як представники 

архієрея [443, с. 634 – 638].  

Проте ще в ХІХ ст. дослідники дотримувалися іншої точки зору. 

Поділяючи їхню думку, вважаємо, що нижчу ланку церковного суду на Русі 

становив суд пресвітера, середню – єпископський суд, вищу – суд Київського 

митрополита [180, с. 19 – 39].  
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Незважаючи на те, що великокнязівські Устави Володимира та Ярослава 

вказували на існування двох судових інстанцій (нижча – суд єпископа, вища – 

митрополита) [302, с. 242, 244], авторитетний дослідник І. Попов 

небезпідставно стверджував, що практика судочинства була не такою 

однозначною у частині послідовності судових ланок на Русі. За його 

твердженням, перша ланка церковного суду належала пресвітерам, у той час як 

у Візантії – єпископам. Його наукова позиція базується на тому, що у момент 

прийняття Руссю християнства і в наступні кілька років кількість єпархій була 

незначною, а територія, на яку поширювалася її юрисдикція, охоплювала великі 

простори. За таких обставин єпископ не міг контролювати церковне життя в 

окремих приходах своєї єпархії. Правдоподібно, що церковне судочинство на 

місцях здійснювали не єпископи, а священики [430, с. 48 – 49].  

У процесі наукового пошуку нам вдалося виявити літописні свідчення, які 

справді вказують на недостатню кількість церковних ієрархів [36, с. 338 – 353]. 

З метою заповнення вакансій у церковних інституціях князь Володимир був 

змушений навіть спорядити посольство до Константинополя, яке мало набрати 

достойників для церковної служби [497, с. 87]. Брак церковних ієрархів на Русі 

унеможливлював функціонування суду єпископа як судової ланки першої 

інстанції. Саме тому ця місія перекладалася на нижче духовенство, тобто на 

пресвітерів. 

Наукова версія І. Попова підтверджується ранніми джерелами церковного 

права, а саме - «Святительським повчанням новопоставленому священику», що 

міститься в Софіївській редакції Кормчої книги. У ній прямо вказується на 

обов’язки пресвітерів: «навчати, виправляти вчинки громади, забороняти 

гріховні дії, накладати епітимії, а непокірних – відлучати від церкви» [462, 

с. 107]. Відомості про суд приходського священика виявлені у «Єпископських 

повчаннях Собору єпархіального духовенства» ХІІІ ст., де зазначена важливість 

функціонування пресвітерського суду, що перебуває під наглядом 

єпархіального архієрея. «Якщо хто не зрозуміє Вас, то мене запитайте, а я не 

полінюся і скажу вам; якщо хто буде чинити супротив вашому судочинству, то 
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мені повідомте, я викрию і від церкви відлучу, – гласить повчання, – ви повинні 

розуміти, як тримати дітей духовних: ні слабко, щоб не були ліниві, ні 

жорстоко, щоб не впали у відчай,… розумійте, кого слід відлучити від тіла і 

крові Господніх, кого прогнати із церкви та на який час,…. службу тяжку з 

трепетом виконуйте» [462, с. 114].  

На існування пресвітерських судів як нижчої церковно-судової ланки 

безпосередньо вказують дореволюційні предстоятелі церкви. Так, митрополит 

Макарій стверджував, що, «окрім суду єпархіального архієрея, на Русі були 

допоміжні судові органи на місцях та в округах» [71, с. 29 – 30]. Основним 

джерелом, на яке спирався митрополит, були руські літописи, котрі донині 

зберігають відомості про існування численних причтів із пресвітерами, що 

входили до складу Десятинної церкви у Києві. Серед них виділявся старший 

протоієрей, який очолював її церковний суд [71, с. 30].  

Незалежно від судів пресвітерів функціонували церковні суди при 

монастирях, які отримали від центральної чи місцевої влади відповідні 

дарувальні грамоти. Ними надавалося право настоятелю монастиря 

здійснювати судочинство над ченцями, прихожанами та церковними людьми, 

що проживали на території, підпорядкованій обителі [180, с. 37]. У разі 

розгляду складних справ скликався собор старших ченців, які допомагали 

постановити справедливе судове рішення [180, с. 39].  

Отже, на відміну від Візантійської імперії, де історично першою і нижчою 

інстанцією був суд єпископа, на Русі склалася інша практика. Нижчою 

інстанцією в структурі церковного судочинства був суд пресвітера та 

настоятеля монастиря. Кожен із них здійснював управління своїм приходом та 

виконував судові функції у справах прихожан, віднесених до церковної 

юрисдикції. Самі ж церковні клірики підпадали під суд єпархіального архієрея, 

який був для такої категорії справ першою інстанцією. 

Другою ланкою в системі церковної юрисдикції Русі був суд єпископа, 

існуючий у кожній єпархії. Тут розглядалися скарги на судові ухвали 

пресвітера та справи проти духовенства відповідного округу. Суд єпископа 
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характеризувався самостійністю та автономністю. Він був незалежний від 

світської адміністрації, в його роботу заборонялося втручатися іншим 

церковним ієрархам. «І цього не слід порушувати ні дітям моїм, ні внукам, ні 

всьому роду моєму довіку, не змінювати людей церковних, не втручатися у 

суди їх», – йшлося в церковному Уставі Володимира [302, с. 242]. Єпископи 

здійснювали судочинство особисто, їм у цьому допомагали представники 

криласу. У разі відсутності єпископа чи неможливості з інших причин 

здійснювати судочинство тимчасово призначався намісник, який постановляв 

відповідні судові рішення [180, с. 25 – 27].  

Вищою судовою інстанцією в системі церковних судів був митрополит 

Київський. На нього покладався обов’язок розгляду найрезонансніших справ, 

що стосувалися охорони основ християнської віри, церковного устрою, а також 

апеляційні скарги на рішення єпархіальних судів. Лише він здійснював 

судочинство щодо вищого духовенства – єпископів, настоятелів великих 

монастирів. Історії відомі такі судові справи Київських митрополитів над 

архієреями, а саме: 1280 року митрополит Кирило ІІІ відлучив від богослужіння 

єпископа Ростовського Ігнатія; митрополит Максим 129 року звільнив із 

Володимирської кафедри єпископа Якова, а митрополит Петро 1311 року 

позбавив сану єпископа Сарайської кафедри Даниїла [74, с. 141].  

Традиційно митрополит одноосібно постановляв рішення, проте в 

особливо складних випадках він скликав помісний собор. До його складу 

входили Київський митрополит, єпархіальні архієреї, намісники найбільших 

монастирів і окремі представники від білого духовенства. Інколи запрошувався 

Великий князь Київський. Собор очолював митрополит, а ухвалені рішення 

мали для руської православної церкви безумовний характер.  

Джерела знають поодинокі випадки скликання соборів, адже віддаленість 

єпархій ускладнювала частоту їхнього скликання. Натомість на Русі усталилася 

практика проведення «приватних або домашніх соборів», що складалися із 

ієрархів найближчих єпископій. За твердженням дореволюційних дослідників, 

Київський митрополит скликав з’їзд із єпископів Юріївської, Переяславської і 
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Бєлгородської кафедр. Резолюції таких соборів мали дорадчий характер, 

митрополит, зрештою, виносив остаточне рішення [180, с. 19 – 24].  

Оскільки посада київського єпископа у митрополії Руської держави була 

відсутньою, то на митрополита покладався обов’язок здійснення єпископського 

суду у межах підвідомчої йому єпархії. Як бачимо, в одній особі поєднувалися 

повноваження другої та третьої судових інстанцій православної церкви [478, 

с. 69].  

З огляду на те, що Київська митрополія була частиною 

Константинопольської патріархії, то, відповідно, константинопольський 

патріарх зі своїм собором був найвищою судовою інстанцією. Він міг 

порушувати справи проти київських митрополитів. На практиці 

константинопольські патріархи, як правило, не втручалися в церковно-судову 

систему Русі, зберігаючи за нею повну автономію [251, с. 138]. Джерела 

фіксують лише поодинокі випадки звернень руських митрополитів за 

допомогою до Константинополя, зокрема у частині узгодження судових ухвал 

із найбільш резонансних справ [180, с. 19]. 

Таким чином, на Русі, як і у Візантії, сформувалася триланкова система 

церковного судоустрою, проте між ними існували відмінності: якщо у Візантії 

нижчою інстанцією був суд єпископа, то на Русі – суд пресвітерів та 

настоятелів монастирів. Другою ланкою церковного суду на Русі був суд 

єпископа, а у Візантії – суд митрополита. Функції третьої інстанції на Русі 

зосереджувалися у митрополита Київського, який або самостійно ухвалював 

рішення, або скликав помісний Собор, або ж звертався за допомогою до 

Константинопольського патріарха.  

Кожен із вищеназваних судів розглядав справи про злочини проти церкви, 

моралі, шлюбно-сімейних відносин у межах своєї компетенції. Якщо у 

Візантійській імперії обсяг церковно-судової юрисдикції постійно змінювався 

та пройшов тривалу еволюцію свого становлення, то на Русі одразу після 

запровадження християнства церковними уставами великих князів київських 

чітко визначалася юрисдикція церковного суду. 
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Услід за дореволюційним ученим І. Бердниковим, сучасна дослідниця 

М. Левчук висловила слушну думку щодо поділу юрисдикції церковного суду 

Руської держави за колом підвідомчих справ на персональну, територіальну та 

предметну [268, с. 64 – 110, 167].  

Персональна підсудність визначалася за суб’єктом скоєння церковного 

правопорушення та обумовлювалася особливим правовим статусом такої 

категорії населення як «церковні люди» [251, с. 80]. Устав Великого князя 

Володимира та Устав Галицько-Волинського князя Лева Даниловича назвав 

усіх, хто потрапив до цієї категорії. Отже, до списку церковних людей були 

занесені: митрополит, ігумен, ігуменя (керівник монастиря), священик, диякон, 

диякониха (дружина священика) і діти їх, і хто в криласі (адміністративно-

судовий орган церковного управління, до складу якого входили духовенство, 

церковний староста та окремі прихожани), чернець, черниця, проскурниця 

(особа, що займається випічкою церковного хліба), паламар, чтець, прощеник 

(колись вільна людина, що стала холопом, а потім господарем була прощена 

[177, с. 24]), вдовиця, задушна людина (холоп, якого господар за заповітом 

відпустив на волю [177, с. 23]), сліпий, скалічений, чужоземець, паломник 

(особа, що подорожує по святих місцях), лікар, божевільний [457, с. 139; 597, 

с. 97]. Відповідно, цивільні і кримінальні справи, де однією зі сторін виступали 

допоміжний церковний персонал, жебраки, що жили при храмах, скалічені 

особи, паломники, лікарі та божевільні, розглядалися судом першої ланки. 

Будь-які справи, порушені проти духовенства, членів їхніх родин, ченців та 

служителів церкви, розглядалися судом єпископа [52, с. 509].  

Положення уставів не лише відображають персональну підсудність 

церковного суду, а й демонструють спадкоємність правової системи Руської 

держави. Дублювання приписів Уставу Володимира главою Галицько-

Волинської держави свідчить про нерозривний зв’язок, повну рецепцію 

Галичиною політичної, культурної та правової традиції Русі. 

Територіальна підсудність розмежовувала компетенцію церковного суду з 

розгляду підвідомчих справ між однорідними ланками суду залежно від 
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території, на яку поширювалася їхня юрисдикція. За принципом територіальної 

підсудності справу мав розглядати той церковний суд, у межах якого вчинено 

відповідне правопорушення, або за місцем проживання церковної громади чи 

«церковних людей».  

При визначенні територіальної підсудності слід враховувати відповідні 

дарувальні грамоти, видані князями. Разом із земельними пожалуваннями 

духовенству передавалося право судити тих людей, що на ній проживали. 

Такий суд мав середньовічну феодальну природу вотчинного підпорядкування. 

Так, настоятелі монастирів, храмів, які володіли землями та населеними 

пунктами, мали право суду над своїми холопами і служилими людьми. 

Юрисдикція вотчинного церковного суду стосувалася цивільних і 

кримінальних справ, окрім вбивства, розбою та «тяжби з полічним» [243, 

с. 516]. Окрім того, в період розпаду централізованої Руської держави 

зустрічаються дарувальні грамоти, що обмежують територіальну юрисдикцію 

церковного суду. Так, «Грамотою Галицького князя Лева Даниловича 

монастиреві святих Петра і Павла у Перемишльській землі» від 1299 р. [243, 

с. 619] нижче духовенство та настоятелі монастирів звільнялися від підсудності 

місцевого єпископа і підпадали під судочинство дворянина Косткова 

Бережницького. За військові заслуги йому князь подарував не лише територію з 

монастирем, підданими та їхніми повинностями, а також право ведення 

духовних і світських судів над ними.  

Отже, територіальна підсудність визначалася кордонами єпархій та 

межами приходів. Вона могла коригуватися відповідними дарувальними 

грамотами, унаслідок яких судочинство над людьми, що проживали на цій 

території, передавалося настоятелям храмів, монастирів, а також світським 

особам. У Візантійській імперії, зазначимо, подібна практика була відсутня, що 

свідчить про перерозподіл юрисдикційних повноважень між світським і 

церковним судочинством на Русі в умовах її децентралізації. 

Предметна юрисдикція охоплювала комплекс справ, віднесених 

законодавством Руської держави до церковно-судової підсудності. Устави 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Володимира та Ярослава надавали їх вичерпний перелік. Так, до кримінальних 

справ належали: злочини проти віри та церкви (сповідування політеїзму чи 

виконання язичницьких обрядів, єретичних діянь, зневажливе ставлення до 

храму чи богослужіння, богохульство, чародійство, святотатство, блюзнірство 

тощо); злочини проти сім’ї та моралі (викрадення нареченої, самовільне 

розлучення, перелюбство, розпуста, кровозмішення, насильство між батьками 

та дітьми, народження позашлюбної дитини, аборт, умисне вбивство матір’ю 

новонародженої дитини, двоєженство); злочини проти особистої свободи та 

честі (викрадення дівчини з метою укладення шлюбу, зґвалтування, вбивство 

на весіллі, образа честі, бійки між жінками, завдання тілесних ушкоджень 

чужій дружині тощо); окремі майнові злочини (крадіжка коноплі, льону або 

іншого збіжжя; крадіжка білого одягу або полотна та відрізів тканини; крадіжка 

весільного вбрання чи іншого майна, приготованого для організації весілля) 

[52, с. 513].  

У справах цивільного характеру церковному суду були підсудні шлюбно-

сімейні спори щодо дійсності шлюбу, розлучення, заручин, посагу, справи про 

незаконно народжених дітей, усиновлення, спадкування [52, с. 515].  

У період васальної залежності від Золотої Орди сфера церковної 

юрисдикції була значно розширена ханськими ярликами. Так, «Ярлик хана 

Менгу-Тимера, виданий митрополиту Кирилу», до кола церковних людей 

зарахував усю родину священика, яка проживала із ним. «А хто з попом і з 

дияконом у одному домі живе і один хліб їсть, то тим ми теж жалуєм», - 

гласить одне із положень ярлика [406, с. 467–468]. Окрім того, митрополит та 

єпископи отримували право на власний розсуд зараховувати до числа 

церковних людей будь-кого з мирян. «Якщо митрополит захоче інших людей 

до себе прийняти, котрі хочуть богові молитися, то хай творить свою волю», - 

зазначається в іншій частині документа [406, с. 467–468].  

«Ярлик Узбека царя Петру, митрополиту всієї Русі» 1313 р. вносив зміни 

до обсягів предметної юрисдикції церкви. Тепер першоієрарху дозволялося 

здійснювати судочинство в усіх кримінальних та цивільних справах, де 
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сторонами були так звані церковні люди. «Митрополит повинен судити людей 

своїх в будь-яких справах, – йдеться у джерелі, – і в розбої, і в тяжбі з полічним, 

і у всіх справах відати» [115, с. 113; 147, с. 11–12]. Отже, хан відніс додатково 

до церковно-судової юрисдикції всі кримінальні справи щодо «церковних 

людей», які не потрапили до церковного відання. 

Юрисдикцію церковного суду було встановлено одразу після 

запровадження християнства церковними уставами великих князів київських. 

До її відання належали злочини проти віри та церкви, проти сім’ї та моралі, 

проти особистої свободи та честі і окремі майнові злочини. Сфера церковної 

юрисдикції в цивільних справах обмежувалася шлюбно-сімейними справами та 

окремими спадковими спорами. Церковному суду на Русі не були підвідомчі 

спори приватно-правового характеру між світськими особами, що було 

характерно для візантійської юстиції в період раннього християнства. 

Натомість коло кримінальних справ на Русі було значно ширшим [306, с. 8 – 

10]. 

Дослідження церковного судочинства не може бути завершеним без 

з’ясування процесуальної складової. На жаль, князівських законодавчих 

приписів, які б регламентували порядок розгляду справ церковним судом, 

обмаль і вони не відтворюють цілісної картини. В Уставі князя Володимира 

міститься заборона присутності сторонніх осіб під час судового засідання. 

«Судити митрополиту і єпископам за відсутності мирян», - вимагає ст. 11 

названого закону [457, с. 139]. Аналогічну норму знаходимо і в церковному 

Уставі Галицько-Волинського князя Лева Даниловича [597, с. 97]. Відтак, суд 

відбувався у закритому режимі за відсутності у залі засідань представників 

місцевої громади чи сторонніх людей. Це єдиний відомий нам законодавчий 

припис князівської влади, який предметно стосувався церковно-судового 

процесу.  

У такій невизначеній ситуації думки вчених щодо організації церковного 

судочинства на Русі розділилися. Окремі дослідники, серед яких виділяються 

А. Гаращенко, М. Левчук, стверджують, що «законодавцю не було необхідності 
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видавати власні закони та створювати свої норми в цій сфері, оскільки церковне 

судочинство було достатньо визначене канонами Східної християнської церкви, 

а саме: Правилами Святих Апостолів, постановами вселенських та помісних 

соборів, що були відтворені в номоканонах та стали основою Кормчих книг, які 

використовувалися на Русі, в першу чергу, завдяки митрополитам-грекам» [268, 

с. 126 – 139; 95, с. 18]. 

Натомість інші дослідники мінімізували вплив візантійського процесу на 

правову систему Русі. М. Суворов пояснював це таким чином: «Церковно-

судовий процес Східно-римської імперії не мав досконалої, завершеної форми, 

а тому не міг впливати на процесуальне право Руської держави, натомість, 

вітчизняне процесуальне церковне право одразу після запровадження 

християнства стало прямим відображенням практики світського суду» [508, 

с. 181]. Про таке ототожнення говорить сучасна російська дослідниця Е. 

Бєлякова. На підставі аналізу санкцій, що застосовувалися церковним судом, 

вона дійшла такого висновку: «Позаяк практика застосування штрафних 

санкцій була запозичена церковним судом у світського, то і процес розгляду 

справи, призначення такого покарання повинні були відповідати принципам 

діяльності останнього» [47, с. 89]. 

Переконані, що висловлюючи наведені міркування, дослідники керуються 

швидше принципом ймовірності, ніж спираються на юридичні та історичні 

факти. На наше переконання, такий підхід є хибним. І ось чому. Приписи 

Руської Правди, як основного джерела світського права, що регламентували 

організацію судочинства, мають обвинувально-змагальний характер, де 

обов’язок розслідування, доведення винуватості і виконання рішення 

покладався на потерпілого, а на суддю – лише функція посередника у процесі 

[177, с. 25; 522, с. 55]. Про церковний суд Руської держави такого стверджувати 

не можна. Відповідно до змісту Кормчої книги, його завдання – «навчати, 

виправляти, забороняти», а повноваження – порушувати справу, розглядати та 

виносити по ній відповідні рішення [462, с. 107]. Друга відмінність між 

світським і церковним судами полягала в тому, що перший мав публічний 
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характер, а останній проводився в закритому режимі. Третя відмінність 

простежувалася в існуванні триланкової системи церковного судоустрою, яка 

не притаманна світському суду, що не мав чітко визначеної ієрархічної 

структури. Окрім того, грекам митрополитам та єпископам ближчою була 

візантійська модель церковного судочинства, ніж практика світського 

судочинства Русі. Відтак між світськими та церковними судами існували 

полярні розбіжності.  

У розпочатій нами дискусії важлива доказова база міститься в роботі 

дослідника ХІХ ст. Густава Розенкампфа. Аналізуючи зміст Кормчої книги, 

автор звернув увагу на діяльність помісного собору Київської митрополії. 

Одним із питань порядку денного його роботи був розгляд судової справи. Він 

відбувався таким чином: головуючий або довірений архієрей розпочинав 

засідання, він же проводив допити підсудного, потерпілого, свідків. Після того 

відбувалася ставка віч-на-віч між сторонами процесу. Забезпечення доказової 

бази покладалося безпосередньо на підсудного та потерпілого, які 

підтверджували ними свої правові позиції. Далі справа переходила в стадію 

судових дебатів, під час яких члени собору висловлювали свої думки по суті 

справи. Постанова ухвалювалася більшістю голосів та оголошувалася 

головуючим на Соборі. Якщо ж правопорушник вчинив злочин, що одночасно 

порушує світське законодавство, то він передавався в руки світського суду для 

розгляду справи і винесення додаткового покарання [180, с. 20; 455, с. 217; 533, 

с. 54]. 

Судячи із опису процесу, він нагадує візантійську практику розгляду 

справи. Проте ми не поділяємо думки вчених про беззастережну, пряму 

рецепцію східного церковно-процесуального права. До цього нас змушує згадка 

в літописному джерелі про подію, яка мала місце у 1155 р. Йдеться про випадок 

порушення церковним судом справи за позовом холопа та домашньої челяді 

проти Новгородського єпископа Луки. Нагадаємо, за приписами візантійського 

права така категорія осіб не мала права звертатися до суду [424, с. 148] та й 

законодавство Руської держави не вважало їх суб’єктами правовідносин. 
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Переконані, що вітчизняний церковно-судовий процес був побудований на 

засадах візантійської моделі церковного судочинства та спирався на 

Номоканони. При цьому він не був його ідентичним відтворенням, адже 

суспільно-політичні, конкретно-історичні умови розвитку суспільства вносили 

свої корективи, закладаючи підвалини власної традиції церковної юстиції. Такі 

обставини пов’язані із різними моделями функціонування церковних судів двох 

правових систем. Якщо візантійська правова система передбачала, насамперед, 

боротьбу із порушниками канонічних приписів, то діяльність церковного суду 

на Русі мала просвітницько-виховний характер. Для православної церкви, яка 

потрапила в умови панування політеїзму (язичництва), пріоритетним було 

завоювання свого місця шляхом місіонерської, просвітницької роботи [250, с. 8 

– 10], де церковний суд був елементом у механізмі поширення християнських 

ідей, засад та принципів на увесь суспільний загал, не виключаючи челяді та 

холопів.  

Церковний суд посів важливе місце в політичній системі Руської держави. 

Його головним завданням стала охорона церковного порядку на засадах 

християнської моралі, яка, здебільшого, покладалася на плечі ієрархів та 

пресвітерів. Саме вони власною поведінкою мали подавати приклад благочестя, 

моральності, християнського способу життя, дотримання церковних обрядів та 

канонів. На цьому шляху головними інструментами були: переконання, 

проповідування, а вже потім – примус, який забезпечувався авторитетом 

церковного суду. Церковні ієрархи, які одночасно були суддями, своєю 

діяльністю підносили авторитет та утверджували статус православної віри та її 

церкви в Руській державі [529, с. 226]. Разом з тим, глава руської церкви 

відігравав консолідуючу, політичну функцію. За твердженням вченого ХІХ ст. 

Ф. Леонтовича, митрополит був єдиним об’єднуючим центром усіх князівств, 

що володів «всеруською владою» в умовах відсутності спільного політичного 

центру роздробленої Руської держави [270, с. 36].  

Отже, процесуальний порядок настання юридичної відповідальності за 

церковні правопорушення у Руській державі відбувався на основі церковного 
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права та здійснювався відповідним компетентним органом – церковним судом. 

Умонтування церковного судочинства в правову систему Руської держави було 

справою непростою. Складність пов’язувалась із необхідністю поєднання двох 

сформованих правових традицій – християнсько-візантійської практики, з 

одного боку, та існуючих на той момент язичницьких звичаїв, – з другого. У 

таких умовах складався симбіоз, що створював нову модель церковного 

судочинства, куди входила вся система його забезпечення, що включає 

джерельну базу, судоустрій, повноваження судових ланок та процесуальну 

складову, що базувалася на місцевому грунті. За наявності прогалин, які не 

мали аналогів у руському праві, церква зверталася до досвіду організації 

судової системи Візантійської імперії. У такий спосіб на Русі створювалася 

власна церковно-правова традиція. 
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4.3 Практика притягнення до юридичної відповідальності за злочини 

проти віри, церкви, сім’ї та моралі у другій половині ХІV – середині 

ХVIІ ст. 

 

Одразу після входження земель Руської держави до складу Великого 

князівства Литовського перед державною владою постали питання, пов’язані з 

необхідністю правового регулювання різноманітних сфер суспільного життя. 

Одним із найважливіших інститутів тогочасної правової системи був церковний 

суд, який усталено продовжував функціонувати на засадах, що були 

встановлені в попередню епоху. Проте суспільно-політичні зміни, реформи 

світської судової системи, що фактично були завершені з ухваленням Другого 

Литовського Статуту, вплинули на процесуальний порядок настання юридичної 

відповідальності за церковні правопорушення та практику функціонування 

церковного суду. 

Аналізуючи судову систему Великого князівства Литовського, дослідники 

історії українського права небезпідставно поділяють її на три періоди [177, 

с. 56; 401, с. 11]. Своєю чергою, розглядаючи функціонування церковних судів 

в ХІV – ХVI ст., ми також виокремлюємо три періоди, щоправда, в інших 

хронологічних межах. Перший – розпочався з моменту інкорпорації 

українських земель у середині ХІV ст. і тривав до Кревської унії 1385 р. Він 

характеризувався абсолютним пануванням руського права, незмінністю 

структури та компетенції судових установ, а відтак організаційно-правова 

діяльність церковного суду залишалася ідентичною попередній епосі. 

Другий період розпочався після укладення династичного шлюбу 1385 р. та 

тривав до ухвалення Третього Литовського Статуту 1588 р. Кревська унія 

започаткувала незворотній процес проникнення західноєвропейських традицій 

на українські території. Під їхнім впливом зазнала змін не лише правова 

система загалом, а й сфера судочинства зокрема. Так, ліквідація старого 

удільного адміністративного устрою та розширення повноважень світського 

судочинства позначилися на звуженні сфери церковної юрисдикції, а спроби 
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поширення та утвердження католицизму в статусі привілейованої державою 

релігії підірвали авторитет православного церковного суду. В таких умовах 

старі принципи церковної юстиції пішли в небуття, а нові не були 

запропоновані державною владою. Відтак існуюча система церковного 

судочинства зазнала дестабілізації, внаслідок якої відбулася хаотична зміна 

юрисдикційних повноважень.  

Третій період організації та діяльності церковного суду розпочався після 

ухвалення Третього Литовського Статуту 1588 р., який на законодавчому рівні, 

зрештою, розмежував компетенцію церковного та світського судів і тривав до 

постання на українських етнографічних територіях Української Гетьманської 

Держави (Війська Запорозького) після підписання Зборівської угоди 1649 р. 

Нагадаємо, що входження українських земель до складу Великого 

князівства Литовського супроводжувалося процесом християнізації язичників – 

литовців. В таких умовах залишалися чинними джерела права Руської держави, 

які регулювали діяльність церковних судів. Йдеться про великокнязівські 

церковні устави, що закріпили предметну та персональну підсудність 

церковних судів, а також уставні грамоти, які визначили територіальну 

юрисдикцію [80]. Історичні та правові пам’ятки не фіксують до початку ХІV ст. 

жодного нормативного акта, який би руйнував стару систему церковного суду. 

Відтак на етапі становлення церковного судочинства Великого князівства 

Литовського воно зберігало риси попередньої епохи. 

Укладення Кревської унії 1385 р., якою передбачався перехід Литви разом 

із українським населенням до католицизму, змінило релігійну ситуацію в 

країні. Православна церква повільно, проте неухильно втрачала підтримку 

«державної католицької влади» [195, с. 11]. Незважаючи на те, що нормативно-

правових актів, які б прямо забороняли сповідувати православну віру, нами не 

виявлено, проте віруючі-католики поступово отримували перевагу в 

різноманітних сферах суспільного життя [302, с. 147 – 148]. Втрата 

православною церквою державної підтримки сталася в умовах початку рефори 

судової системи, запровадженої Бельзьким привілеєм 1564 р. Вона, на жаль, не 
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привела до встановлення балансу між окремими гілками християнської релігії. 

З цього часу компетенція світських судів стала поширюватися і на церковні 

справи, обмежуючи у такий спосіб юрисдикційні повноваження церковних 

судів. Як стверджує дослідник історії кримінального права Г. Демченко, 

незважаючи на відсутність нормативного врегулювання вододілу між 

компетенцією світського і церковного судів, перший інколи зловживав 

наданими повноваженнями, проникаючи у сферу, раніше йому не властиву 

[133, с. 154 – 156].  

Потребою урегулювати дисбаланс, що склався у юрисдикційних 

повноваженнях світського і церковного судів, викликані загальнодержавні 

грамоти, видані великими литовськими князями. Хронологічно першою стала 

«Грамота польського короля Владислава ІІІ Ягайловича греко-руському 

духовенству про зрівняння його у свободах, вірі і правах з духовенством 

Римсько-Католицьким, і про надання йому в управу духовних судів та 

існуючих церковних землеволодінь» від 22 березня 1443 р.[8, № 42, с. 56]. Її 

положеннями заборонялося втручання чиновників у церковно-судовий процес 

та надавалося повторне підтвердження юрисдикційних повноважень церковним 

судам. Щоправда, законодавець так і не уточнив категорію справ, що мала бути 

підсудною церковному суду [8, № 42, с. 56]. 

Розмитість формулювань, що містилися у законодавчому акті, не вирішили 

проблему розмежування юрисдикції світських і церковних судів. Певно її 

розв’язання покладалося на «Жалувану грамоту Литовського Великого князя 

Олександра нареченому Київському митрополиту Йосифу і православним 

єпископам Литовських і Руських областей, про недоторканність 

Святительського суду і церковного майна на основі так званого «Свитку 

Ярослава» від 20 березня 1499 р. [8, № 166, с. 189]. 

Проте і в цьому випадку приписи нормативно-правового акта не визначали 

чіткої компетенції церковного суду. У ньому містилася лише відсилочна норма 

до Церковного уставу Великого князя Ярослава, в якій зазначено: «Те право, 

яке записано в свитку Ярослава, підтверджуємо у всьому князівстві 
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Литовському і в панствах наших Руських» [8, № 166, с. 189]. При цьому в 

документі повторно наголошувалося на забороні втручання світської влади у 

діяльність церковного суду. «Аби ті справи і доходи церковні і суди духовні 

ніхто із світських чиновників не посмів судити, – сказано у грамоті, – і 

передаємо усі ті справи в повноваження митрополита Київського і всієї Русі, а 

єпископські справи… в повноваження єпископам» [8, № 166, с. 189].  

Підтверджувала церковну юрисдикцію, не вказуючи на її обсяг, і 

«Жалувана підтверджувальна грамота Київському митрополиту Йосифу і 

православним єпископам Литовських і Руських областей про недоторканність 

святительських прав і суду, а також церковного майна і доходів» від 2 липня 

1511 р. [9, № 65, с. 81–83]. У тексті документа чітко зазначалося, що лише 

митрополит та єпископи вправі були «судити та вирішувати і всякі справи 

духовні справляти і непокірних карати» [9, № 65, с. 81–83]. Як бачимо, лише на 

початку ХVI ст. у Великому князівстві Литовському з’являється джерело права, 

яким надається православній церкві можливість здійснювати судочинство по 

справах, пов’язаних із вчиненням церковних правопорушень. Лише через 50 

років Другий Литовський Статут 1566 р. (розд. 3, арт. 26) продублював 

положення «Жалуваної підтверджувальної грамоти» 1511 р. [498]. 

Відсутність чіткого нормативного регулювання компетенції церковних 

судів на практиці призводило до системного порушення її як предметної, так і 

персональної юрисдикції. Остання, за твердженням М. Владимирського-

Буданова, майже в автентичному вигляді збереглася із доби Руської держави. 

На його переконання, монголо-татарська навала не знищила повністю 

церковного землеволодіння, а, відтак, і доменіального церковного суду [80, 

с. 3]. У Великому князівстві Литовському право на здійснення доменіального 

суду мало підтверджуватися відповідними дарувальними грамотами. До наших 

днів збереглися такі документи: «Грамота польського короля Ягайла, надана 

Перемишльському православному єпископу Афанасію» 1407 р. [72, с. 8], 

«Грамота короля Казимира духовенству Перемишльської єпархії» 1469 р. [612, 

с. 51]. Названі джерела підтверджували або встановлювали право здійснення 
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церковного суду в межах наданих землеволодінь над залежними та церковними 

людьми. «Єпископ Афанасій отримує право церковного суду у своїх 

володіннях і розглядає усі справи церковних людей, що непідсудні світській 

владі», - цитуємо текст грамоти польського короля Ягайла [72, с. 8]. У такий 

спосіб, як зазначає вітчизняний дослідник П. Захарченко, церковний суд 

перетворювався на доменіальний, тобто суд приватних власників над 

залежними та напівзалежними людьми [177, с. 57].  

Часто суди функціонували на підставі привілейних грамот, виданих не 

лише главою держави, а й представниками боярсько-шляхетської аристократії. 

Так, останній із удільних князів Михайло Іванович Мстиславський подарував 

Пустинському монастирю Пречистої Богоматері навколишні землі з людьми, 

що там проживали, наголосивши при цьому на виключній компетенції 

церковного суду в усіх справах, що розглядатимуться у межах цієї місцевості 

[22, №3; 281, с. 629]. За твердженням сучасної дослідниці С. Ковальової, до 

компетенції церковних доменіальних судів належали цивільні та дрібні 

кримінальні справи, а також справи про невиконання феодальних повинностей. 

«Духовенство, яке було власником церковних земель відповідало за здійснення 

судочинства над своїми підданими, - стверджує дослідниця, - при цьому 

судочинство в таких справах здійснювалося на основі світського 

законодавства» [217, с. 110]. Отже, можна стверджувати, що у 

приватновласницькому маєтку судочинство з усіх категорій справ 

здійснювалося церковним судом, керуючись при цьому не нормами 

канонічного права, а світським законодавством. Таке явище стало унікальним в 

історії українського судочинства. 

Отже, на основі аналізу джерела церковного права державного походження 

Великого князівства Литовського, цілком правомірно стверджувати, що 

територіальна юрисдикція церковного суду визначалася відповідними 

привілейними грамотами і обмежувалася колом відповідних справ, що 

виникали між залежними, напівзалежними та церковними людьми. Предметна 

юрисдикція охоплювала справи щодо вчинення злочинів проти віри, церкви, 
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шлюбно-сімейні спори (розлучення, розпуста, перелюбство, кровозмішення, 

розподіл майна та спадкові спори). 

Водночас, незважаючи на існування численних привілейних грамот, 

виданих самим королем, дослідники фіксують системні порушення церковної 

юрисдикції та зловживання з боку законодавця, тобто Великого князя 

Литовського [536, с. 147, 173]. «Одна рука короля писала закон, а інша його 

порушувала», - слушно зауважував історик церкви І. Власовський [84, с. 180]. 

Заради оцінки ситуації у правозастосовній сфері та з’ясування процесу 

притягнення до юридичної відповідальності, маємо на меті проаналізувати 

церковно-судову практику, що склалася впродовж ХІV – ХVI ст. в Україні. 

Так, у поле нашого зору потрапила справа, фабула якої розміщена в книзі 

записів Литовської Метрики за №21/23, що розглядалася впродовж 1536 – 

1537 рр. Із матеріалів багатотомного історичного джерела, де містяться 

численні судові рішення, дізнаємося, що 11 січня 1536 р. Київський митрополит 

Макарій звернувся до архієпископа, митрополита Київського, Галицького і всієї 

Русі з судовим листом про необхідність розгляду у судовому порядку 

суперечки між двома суб’єктами сімейних правовідносин, одна з яких – пані 

Юрага Михайлова, що відмовила дворянину, князю Богдану Пузині видати за 

нього заміж свою доньку Федору. Підставою для звернення князя до 

церковного суду слугувало порушення родиною Михайлових попередньої 

домовленості про заручини, укладеної між позивачем і Федорою ще у 1533 

році.  

Вивчивши матеріали справи, суд в особі митрополита Київського, 

Галицького і всієї Русі встановив, що пані Юрага Михайлова погодилася 

видати заміж та провести обряд заручин Б. Пузини зі своєю старшою донькою, 

про що здійснено відповідний запис у актовій книзі. Ознайомлення суду з 

текстом здійсненого актового запису засвідчило, що у разі відмови зарученої 

вийти заміж за пана Б. Пузину вона мала сплатити компенсацію у розмірі двох 

тисяч кіп грошей. На суді відповідач заявила, що її відмова видати доньку 

заміж не має юридичної сили, адже опікуном Федори була не вона, а її батько 
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Богдан Юрага, який мав право розпоряджатися долею дівчини. Викликаний до 

суду батько документально підтвердив факт здійснення ним опікунських 

функцій над донькою, продемонструвавши рішення про це вищого органу 

державної влади Великого князівства Литовського – Пани-ради. У виступі 

перед церковним судом Б. Юрага заявив, що «пані Михайлова не може 

віддавати свою дочку заміж, замовляти і заручати її і записи під заставу давати, 

адже та пані знаходиться не в пані Михайлової під опікою, а у мене» [30, с. 8 – 

11]. У заключному слові батьки Федори Юраги попросили суд відтермінувати 

ухвалення остаточного рішення щодо долі дівчини на один рік. Суд 

задовольнив прохання відповідача. 

Судове провадження на цьому не закінчилося. Через рік князь Б. Пузина 

повторно звернувся з позовом до церковного суду. Запрошені митрополитом 

відповідачі, в особі Богдана Юраги і його дружини, на виклик суду не 

з’явилися. Узявши до уваги цей факт, церковний суд визнав відповідачів 

винними і ухвалив рішення про заочний розгляд справи. Суд постановив 

стягнути з них штраф у розмірі тисячі кіп грошей. Своєю чергою, князь 

Б. Пузина був звільнений від виконання умов заручин. Йому дозволено 

одружитися з будь-якою іншою жінкою, що погодиться укласти з ним шлюб.  

Історія, проте, мала неочікуване завершення. Позаяк сторона нареченої, що 

програла судову справу, відмовилася виплачувати грошовий штраф, Б. Пузина 

погодився укласти шлюб із Федорою Юрагою. Невдовзі молодята обвінчалися 

у місцевій церкві [30, с. 8 – 11]. 

Отже, у цьому випадку справу про порушення умов заручин, як і в 

попередню епоху, розглядав церковний суд. Інші записи Литовської метрики 

свідчать, що до компетенції церковного суду також відносилися різноманітні 

шлюбно-сімейні спори, справи щодо розлучення, перелюбства, а також 

злочинів проти моралі. Свідченням останнього є запис, здійснений 5 листопада 

1572 р. під № 936 в Гродській Володимирській книзі. У ньому йдеться про 

порушення духовним судом справи проти пана М. Балабана за вчинення 

розпусних дій, а саме – спільного проживання із жінкою без здійснення обряду 
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вінчання. Підставою для порушення провадження стала усна заява пані 

Мурахи, висловлена єпископу Володимирському і Берестейському Феодосію 

щодо безшлюбного проживання пана М. Балабана у своєму домі села Осекров 

із молодою, незаміжньою дівчиною. Із матеріалів справи відомо, що після 

порушення провадження возний вручив обвинуваченому позов та вимогу 

з’явитися до духовного суду для розгляду справи [30, с. 261 – 262]. Подальша 

доля спору, як і саме рішення, на жаль, залишилися невідомі, проте названі 

документи засвідчують функціонування у Великому князівстві Литовському 

церковного суду в межах компетенції, визначеної церковним законодавством 

попередньої епохи, тобто Руської держави.  

Не можемо залишити поза увагою ще одну справу, яка розглядалася 

церковним судом. Її фабула зафіксована в гродській книзі під № 2061. Із 

матеріалів документа дізнаємося, що у березні 1582 р. до єпископа звернувся 

лікар пан Каспор із позовом проти пана Я. Скурка, який звинувачувався у 

вчиненні перелюбства. Підставою для подачі позову став факт викриття 

інтимних стосунків між паном Я. Скурком та дружиною позивача Галжкою в 

будинку її матері. Одразу після відкриття провадження у справі 

обвинуваченого було затримано. В процесі розгляду справи духовним судом 

було вивчено докази обвинувачення, заслухано свідків. Мотивувальна частина 

судового рішення базувалася на особистому зізнанні Я. Скурка у скоєному 

перелюбстві. Результативна частина передбачала покарання для винного у 

формі «смертної кари на горло» [30, с. 334 – 336]. 

На щастя, справа не мала трагічного завершення. 30 квітня 1582 р. 

засуджений звернувся із клопотанням до пана Каспора про помилування, щоб 

«той, як християнин, змилувався, пробачив і визволив, попросивши намісника 

владики Луцького життя йому дарувати» [30, с. 334 – 336]. Пан Каспор 

пробачив винного і звернувся до церковного суду із проханням скасувати 

смертний вирок, що і було зроблено.  

Отже, проаналізовані матеріали справ, що розглядалися церковним судом, 

демонструють їхню діяльність в межах компетенції, що була встановлена 
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нормами канонічного права, закріплена джерелами права Руської держави та 

підтверджена приписами великих князів литовських. Остання з 

проаналізованих нами справ показує, що найбільш широкими були 

повноваження церковного суду в частині встановлення юридичної 

відповідальності за вчинення злочинів проти сім’ї та моралі. Церковний суд був 

вправі виносити вироки аж до позбавлення винного життя. 

Втім судова практика досліджуваної епохи вказує на існування й інших 

випадків, де, у разі відмови духовним судом порушувати чи розглядати справу 

у межах своєї юрисдикції, особи зверталися за захистом своїх прав і інтересів 

до світського суду. Цей висновок сформульований на підставі записів до 

Литовської метрики, серед яких – і позовна заява до Луцького гродського суду 

Р. Русіної від 22 жовтня 1574 р. В описовій частині заяви позивачка скаржилася 

на дії Луцького і Острозького єпископа Івана Борзобогатого, який відмовився 

розглядати справу про розлучення її з чоловіком С. Богуринським. У позовній 

заяві жінка скаржилася: «Владика наказав мені з моїм чоловіком та писарем 

гродським Луцьким аби я за позовом перед ним сьогодні у п’ятницю стала, щоб 

усе це виконати, проте сам на суд не з’явився, а його намісник у книгу нічого 

не записав» [30, с. 270 – 271].  

Причини, за якими розгляд означеної справи духовним судом не відбувся, 

нам не відомі, проте позивачка одразу звернулася із позовом про розлучення до 

гродського суду. Останній, зафіксувавши факт звернення, встановив порушення 

підсудності і ухвалив рішення повернути справу на розгляд єпископу. Зрештою, 

із записів актових книг нам відомо, що пан С. Богуринський та пані Р. Русіна 

церковним судом були розлучені та отримали право укласти новий шлюб у 

майбутньому.  

Звернення до світських судів у випадках невиконання духовним судом 

своїх функцій або ж у випадках не задоволення рішенням церковного суду у 

досліджувану епоху траплялися досить часто. Прикладом може слугувати 

справа про визнання недійсним іншого шлюбу – укладеного між 
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В. Загоровським та К. Чарторийською. Судова тяганина по справі тривала 

впродовж восьми років та набула широкого розголосу в суспільстві.  

Обставини справи полягали в тому, що після припинення сумісного 

проживання В. Загоровським із першою дружиною М. Збаразькою остання, 

разом із спільною донькою Ганною, намагалися довести, що розлучення між 

подружжям не відбулося, а відтак – другий шлюб є недійсним, а діти, 

народжені від такого союзу, – незаконнонароджені. Мета, яка, ймовірно, 

переслідувалася, полягала у визнанні дочки Ганни, народженої від першого 

шлюбу, єдиною спадкоємицею усього батьківського майна.  

Зібраний М. Збаразькою доказовий матеріал не викликав жодного сумніву 

у суді. Нею були подані відповідні письмові довідки, видані єпископами 

Володимирським, Луцьким, митрополитом Київським та патріархом 

Константинопольським, в яких підтверджувалося, що вони «не розлучали 

Браславського каштеляна Василя Загоровського з його першою дружиною 

княжною Збаразькою і не благословляли на шлюб з другою – княжною 

Чарторийською» [30, с. 336]. У зв’язку з цим 11 лютого 1583 р. М. Збаразька 

звернулася до церковного суду із позовом до К. Чарторийської про незаконне 

використання нею титулу і прав другої дружини В. Загоровського. Свої позовні 

вимоги М. Збаразька підкріпила зібраними доказами. Проте обвинувачена 

сторона, а саме представник К. Чарторийської – брат князь Юрій 

Чарторийський надав суду документ, що засвідчував факт розірвання шлюбу 

між В. Загоровським та М. Збаразькою приятельським судом. Окрім того, під 

час судового засідання представник вимагав від Володимирського єпископа 

Феодосія видати «листи про розлучення, якими Василь Загоровський і його 

перша дружина княжна Маруша Збаразька обмінялися один з одним, коли 

розлучалися перед судом приятелів». Дана вимога зафіксована у книзі судових 

актів 24 лютого 1583 р. [30, с. 338]. Слід зазначити, що приятельський, 

полюбовний або компромісний суд – це суд приватних осіб, обраних за 

взаємною згодою і домовленістю сторін справи, які погодилися визнати будь-

яке рішення, винесене судом. 
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Духовний суд визнав недійсним розлучення приятельського суду та 

відмовився видавати розлучний лист. Не дочекавшись остаточного рішення 

єпископського суду, сторона відповідача звернулася до Київського 

митрополита Онісіфора із проханням розглянути справу. До матеріалів справи 

сторона відповідача додала посвідчення, видане ігуменом Пересопницьким 

Кирилом Лясковським, про те, «що він повінчав княжну Катерину 

Чарторийську із Василем Загоровським, маючи підстави вважати правильним 

його розлучення з першою дружиною княжною Марушею Збаразькою» від 26 

січня 1584 р. [30, с. 344]. Апеляційна інстанція у системі церковного 

судочинства – Митрополит Київський ухвалив рішення про неможливість її 

розгляду у зв’язку з порушенням підсудності. Апостольські правила і церковні 

канони вимагали передачі справи єпархіальному архієрею. 

Повернувшись до першої інстанції, позовну заяву розглянув єпископ 

Володимирський Феодосій та, вивчивши обставини справи, ухвалив 

неочікуване рішення. Він «визнав К. Чарторийську законною дружиною 

В. Загоровського, а їхніх дітей – законними і такими, що мають право на 

спадок» [30, с. 348]. Позивачка з цим рішенням не погодилася і визнала його 

таким, що «суперечить письму Божому, праву посполитому і розуму противно» 

[30, с. 348]. 4 травня 1586 р. княжна М. Збаразька звернулася до суду єпископів 

Луцького, Холмського та Галицького із обвинуваченням К. Чарторийської у 

незаконному присвоєнні титула дружини Василя Загоровського [30, с. 346]. 

Останні єпископи відмовилися розглядати справу по суті у зв’язку з 

порушенням територіальної підсудності, натомість Луцький єпископ виніс 

рішення на користь позивача. 

Два протилежні за змістом рішення церковних судів не вирішили спору, 

що тривав впродовж шести років. Відтак Г. Загоровська та її мати – княжна 

М. Збаразька звернулися до Володимирського гродського суду із тими самими 

позовними вимогами. Незважаючи на непідсудність шлюбно-сімейних спорів 

про розлучення світському суду та враховуючи взаємозаперечуючі рішення 
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двох церковно-судових установ, гродський суд узяв на себе відповідальність і 

виніс рішення на користь позивачів [30, с. 342 – 343]. 

Подальша доля судового спору нам не відома, проте в збірці документів 

під назвою «Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси в 

XVI – XVII вв.» бачимо повістку до митрополичого суду на ім’я єпископа 

Феодосія від 1 квітня 1588 р. Її фабула свідчить, що єпископ Володимирський 

Феодосій, який своїм рішенням визнав К. Чарторийську законною дружиною 

В. Загоровського, а їхніх дітей – законними і такими, що мають право на 

спадок, обвинувачувався митрополитом у недотриманні норм церковного права 

під час судочинства та винесенні неправомірного рішення [30, с. 348]. 

Отже, зазначена справа демонструє, з одного боку, функціонування 

церковного суду в межах своїх юрисдикційних повноважень (йдеться як про 

розгляд шлюбно-сімейних спорів, так і про справи щодо правопорушень самого 

духовенства), а з іншого – показує авторитет у Великому князівстві 

Литовському і силу світського суду, який поступово перебрав на себе функції, 

що раніше йому не належали. Раніше цитована дослідниця історії українського 

права С. Ковальова небезпідставно стверджує, що у випадках, коли священики 

та єпископи нехтували своїми обов’язками у сфері судочинства або ж 

здійснювали правосуддя із порушенням норм церковного права, то потерпілі 

могли звертатися за захистом своїх прав та інтересів до копного або до 

гродського (замкового) судів [217, с. 116]. 

Практика також показує, що коли спір виникав між духовенством та 

світськими людьми, то справу розглядав один із державних судів. Висловлене 

підтверджується відповідними справами, зафіксованими джерелознавчими 

студіями. Так, актові книги Києво-Печерської лаври містять опис справи, що 

розглядалася світським судом – київським воєводою Ф. Пронським у серпні 

1545 р. Позов про право володіння озерами був поданий шляхтичами 

Ленковичами до митрополита Київського Макарія. Позивачі скаржилися на 

намісника митрополита В. Пацкевича, який силою заволодів трьома озерами, а 

також на ігумена Видубицького монастиря, що використовував для потреб 
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обителі інші три озера. Позовні вимоги ґрунтувалися на привілеї Великого 

князя Литовського і короля Польського Олександра, що надав їм спірні озера 

для володіння «на вічні часи». Відповідач підтверджував давність володіння 

озерами показами свідків. У цій ситуації суд призначив комісію із шести осіб, 

яка мала встановити істинних володільців і користувачів спірних водойм 

шляхом опитування місцевих жителів. Наслідком роботи комісії став висновок, 

«що з давніх-давен три озера належать Святій Софії, а три озера – 

Видубицькому монастирю» [31, с. 43]. У результаті суд постановив визнати 

право володіння спірними озерами за Київським митрополитом [31, с. 38 – 44].  

Таким чином, судова практика свідчить, що у спорах, де сторонами 

виступали представники духовного – з одного боку, а світського середовища – з 

другого, конфлікт вирішував один із державних судів. Така практика не була 

новою. Вона подекуди зустрічалася і в період існування Руської держави. 

Проте на початку ХV ст. разом із розширенням повноважень світського 

суду, поширенням католицизму як привілейованої релігії розпочався процес 

згортання авторитету православної церкви загалом і її судових органів, 

зокрема. Історичні джерела демонструють, з одного боку, численні випадки 

розгляду світськими судами справ, підсудних церковному суду, а з іншого, – 

фіксують численні звернення митрополитів до глави держави, в яких він 

скаржиться на чиновників місцевої адміністрації. На думку істориків церкви, 

саме органи місцевої влади ігнорували юрисдикційні повноваження церковних 

судів, безпідставно втручаючись в існуючий церковно-процесуальний порядок, 

зухвало дозволяючи собі здійснювати судочинство над церковними людьми та 

духовенством [280, с. 21]. Так, у 1544 р. митрополит Київський Макарій 

скаржився Великому князю Литовському Сигізмунду І на системні порушення 

з боку княгині О. Слуцької, що інспірувала втручання державних чиновників у 

судові процеси церковної юрисдикції та порушувала справи проти священиків 

[491, с. 14 – 41]. Митрополит при цьому не заперечував фактів порушень, 

вчинених самими єпископами, які, перебуваючи під подвійним 
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підпорядкуванням (місцевої влади і митрополита), відмовлялися виконувати 

розпорядження першоієрарха [496, с. 109]. 

Про повне ігнорування системи церковного судочинства свідчать 

матеріали засідань Луцького земського суду, який 28 серпня 1568 р. розглянув 

справу за позовом Я. Угриновського до І. Несвяцького про недотримання умов 

заручин. Фабула справи полягала в тому, що батько позивача, а згодом і сам 

позивач раніше уклали відповідні договори із І. Несвяцьким про заручини його 

дочки Богдани із паном Я. Угриновським. Проте з досягненням донькою 

повноліття відповідач відмовився видавати її заміж за нареченого. Порушення 

умов договору заручин обурило родину Угриновських і ті звернулися за 

захистом своїх прав та інтересів не до суду єпископа, а до земського суду. 

Незважаючи на очевидну непідсудність справи, світський суд взяв справу до 

свого розгляду і розглянув її по суті. Вивчивши наявні докази, заслухавши 

свідків по справі, на підставі норм місцевого права, зокрема приписів земських 

грамот, Луцький земський суд визнав відповідача винним та наклав на нього 

штрафні санкції у розмірі «300 кіп на користь позивача та 500 кіп на користь 

держави» [30, с. 51 – 57]. Цей факт є ще одним свідченням того, що в судовій 

системі Великого князівства Литовського у частині юрисдикції церковних судів 

існував повний хаос та невизначеність. Справи церковного характеру, 

назважаючи на опір релігійних ієрархів, розглядалися широким колом 

державних судів. Така практика стала реальністю. 

У поле нашого зору потрапила ще одна справа, фабула якої розміщена в 

«Актах о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси в XVI – 

XVII вв.». Із матеріалів збірника судових документів дізнаємося, що 10 травня 

1569 р. Луцький земський суд розглянув справу щодо дійсності умов заручин та 

надав дозвіл Богдані Семашковні, відповідно до її особистого бажання і з 

дозволу матері, вийти заміж за князя Януша Матвійовича Четвертенського. 

Причиною для звернення до суду став попередньо укладений договір між 

братом Богдани Семашковни, який був її опікуном, та Григорієм Воловичем 

про заручини. Однак умови договору були порушені, адже з досягненням 

http://elib.shpl.ru/ru/indexes/values/8438
http://elib.shpl.ru/ru/indexes/values/8438
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повноліття наречена відмовилася виходити заміж, пояснивши, що ніколи не 

давала згоди на заручини із Г. Воловичем. Заручившись підтримкою матері, 

жінки звернулися до гродського суду, де змогли довести недійсність договору 

про заручини, як такого, що укладений всупереч волі нареченої, та змогли 

отримати дозвіл на новий шлюб [30, с. 125]. 

Світський суд розглядав сімейні спори й іншого характеру, які хоч і 

траплялися доволі часто, однак рідко ставали широко відомими [215, с. 70 – 71]. 

Йдеться про заяву, зареєстровану в актовій книзі Володимирського гродського 

суду від 12 липня 1566 р. У ній пані М. Мелешкович скаржилася на свого 

чоловіка П. Жасковського, який жорстоко з нею обходився, завдаючи їй 

тілесних ушкоджень, мордуючи голодом, принижуючи її честь та гідність [30, 

с. 122 – 125]. Деталі розгляду справи та рішення суду нам не відомі, проте 

бачимо, що жінка звертається за захистом своїх прав та інтересів, вирішенням 

сімейних конфліктів не до церковного суду, а до світського. Причини даного 

явища мають глибоке коріння і, на нашу думку, полягають в тогочасній 

трансформації суспільних відносин, що супроводжувалися зловживанням з 

боку духовенства своєю владою, недотриманням ним норм церковного права, 

бездіяльністю представників духовної влади в окремих ситуаціях, і, як 

результат, втратою у суспільстві авторитету церковного суду, що спричинило 

невизнання та невиконання його рішень.  

Отже, вивчені нами судові справи свідчать, що церковна юстиція у 

Великому князівстві Литовському, порівняно з добою Руської держави, 

втратила свої повноваження навіть у тій сфері, яка належала винятково до її 

відання. На такий стан речей не могла не відреагувати державна влада, яка в 

кінці XVI ст. ухвалила низку законодавчих актів, спрямованих на відновлення 

балансу між світськими і духовними судами в контексті розмежування їхніх 

юрисдикційних повноважень. 25 лютого 1585 р. вже в умовах Речі Посполитої 

світ побачила «Окружна королівська грамота короля Стефана про 

недоторканність святійшого і духовного суду, і церковного майна в Русько-

Литовській православній ієрархії з боку католицького духовенства та світських 
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чиновників» від 25 лютого 1585 р [10, № 149, с. 292–293]. В документі, нарешті, 

звертається увага на існуючу проблему дублювання юрисдикційних 

повноважень між світським і церковним судами. Дана грамота стала чи не 

першим документом, у якому прямо заборонялося світській місцевій владі 

втручатись у церковні справи, причому не лише православної, а й католицької 

церкви. «Ми наказуємо вам, аби всі духовні і світські Римського закону, і ті ж 

всякого стану і достоїнств Грецької віри, – мовилося в грамоті, – в доходи 

церкви і в усі справи духовні, що належать митрополиту, духовенству і 

протоієреям належні, не втручалися» [10, № 149, с. 292–293]. Цим законом, 

нарешті, були визначені межі юрисдикційних повноважень духовного та 

світського судів. Останньому, зокрема, заборонялося розглядати будь-які 

справи зі сфери шлюбно-сімейних відносин. Король Речі Посполитої встановив 

порядок розгляду спорів щодо заручин та процес розірвання шлюбу. У 

документі вказувалося, що ця категорія справ «належить не світському, а 

церковному суду» [10, № 149, с. 292–293]. Тому розлучення, здійснене без 

участі церкви, не мало жодних правових наслідків. 

Окружна грамота короля Стефана 1585 р., судячи із її назви, не мала 

загальнодержавного значення. Відтак постала необхідність повернутися до 

проблеми і зафіксувати відповідну норму в кодифікованому збірнику права 

Великого князівства Литовського, яким були Литовські Статути. Якщо в 

першому Литовському Статуті нічого не згадується про розмежування судової 

компетенції між світською і духовною владою, Другий Литовський Статут в 26 

артикулі ІІІ розділу лише закріплює загальні принципи невтручання світської 

влади, то Третій Литовський Статут 1588 р. намагався вирішити посталу 

проблему. Так, 20-ий артикул V розділу під назвою: «Про розлучення 

подружжя перед судом духовним» чітко визначив компетенцію церковного 

суду в шлюбно-сімейних спорах. У його віданні, відповідно до положень 

законодавчого кодексу, перебували спори щодо дійсності заручин, здійснення 

розлучення, справи щодо кровозмішення. Законодавець закріпив загальні 

принципи поділу майна між подружжям. Якщо розлучення сталося з вини 
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чоловіка, то колишня дружина залишалася на його утриманні, а якщо дружина 

– то «оправу свою втрачає» (Розд.5, арт. 20, ІІІ Лит. Статуту) [500, с. 206]. Крім 

того, встановлювалося, що якщо під час розгляду будь-яких шлюбно-сімейних 

справ буде мати місце спір про майно, то духовний суд повинен розглянути 

справу в межах своєї компетенції, а розгляд майнового спору 

переадресовувався до світського суду за місцем знаходження майна. 

«Уставуємо, що розлучення подружні, коли б до того спору і конфлікту прийти 

довелося, мають відбуватися, згідно з правом християнським, будь-яким особам 

не деінде, а тільки перед судом духовним їх віросповідання, – йдеться в 26-му 

артикулі, – … але для розгляду судового між такими розлученими щодо віна 

має суд духовний, встановивши вірно і правдиво причину розлучення, відіслати 

їх до суду належного світського у тому повіті, де той маєток знаходиться, а суд 

світський рішення своє між ними, згідно Статуту, виносити» (Розд.5, арт. 20, ІІІ 

Лит. Статуту)[500, с. 206]. 

Таким чином, лише Третім Статутом Великого князівства Литовського на 

законодавчому рівні було унормовано діяльність церковного суду, що дало нам 

підстави виокремити третій період розвитку церковно-судової юстиції, на 

якому компетенція останньої та світських органів судової влади була чітко 

розмежована законом. Інші повноваження, порівняно із попередньою епохою, 

були значно звужені і зводилися лише до шлюбно-сімейних спорів, що не мали 

майнового характеру, та стосувалися внутрішньоцерковних справ.  

На жаль, великокнязівські приписи не могли оперативно вирівняти 

дисбаланс у судовій гілці влади, повернути авторитет православній церкві, 

обмежити свавілля чиновників, скоротити судову тяганину. Незважаючи на 

чинність законодавчого акта, що визначив компетенцію церковних судів, 

судова практика змінювалася дуже повільно. Про це свідчить скарга 

митрополита Київського, Галицького і всієї Русі Михайла Рогози до короля 

Сигізмунда ІІІ. Предстоятель нарікав на місцевих чиновників, що втручалися у 

церковні справи митрополії та єпископій, надавали розлучення всім бажаючим, 

в тому числі вінчаним сім’ям, та притягували до відповідальності місцевих і 
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сільських священиків. Глава держави дуже швидко відреагував на звернення 

православного митрополита, видавши «Окружну королівську грамоту про 

заборону, щоб Литовські світські чиновники, урядовці не втручалися в духовні 

розправи, не розлучали вінчаних шлюбом і не судили православного 

духовенства, через надану на це владу митрополиту» від 2 січня 1592 р [11, 

№ 31, с. 41]. Посилаючись на чинне законодавство, принципи релігійної 

толерантності і рівності, король наказував: по-перше, заборонити на всій 

території держави світським чиновникам порушувати та здійснювати будь-які 

судові розправи над священиками; по-друге, не допускати втручання у 

церковно-судову юрисдикцію, а також у внутрішньогосподарське життя 

церкви, а у випадках звернень місцевого населення до чиновників з приводу 

питань, що знаходяться у церковному віданні, відправляти і віддавати такі 

справи митрополиту чи місцевому єпископу. При цьому законодавець 

наголошував, що місцева влада не вправі розлучати чоловіків і жінок, які 

прийняли таїнство вінчання. «Про то наша милість нагадує, а урядовцям  і 

намісникам наказує, аби єсть в добрах і маєтках наших і своїх власних попів 

при церквах проживаючих не судили, подружжя не розводили, більше в справи 

духовні нічим не вступали, адже то все під послушенством їх милості отця 

митрополита і єпископів надавали і відправляли для ласки нашого 

королівства», – такими словами король Речі Посполитої застеріг власних 

чиновників від перебирання на себе не належних їм повноважень [11, № 31, 

с. 41]. 

Незважаючи на ухвалення закону про передачу шлюбно-сімейних спорів 

до відання церковного суду, окремі злочини даної категорії, юридична 

відповідальність за вчинення яких передбачала смертну кару, слухалися 

світськими судами. Цей висновок здійснений на підставі матеріалів справи про 

вчинення перелюбства, що розглядалася у магістратському суді 1596 р. Так, із 

позовом до суду звернувся Волинський воєвода М. Славокгурський. Він 

звинувачував свою дружину Ганну у перелюбстві із паном Станіславом. За 

участю свідків, а саме прислуги та пана бургомістра, підозрюваних було 
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викрито на місці вчинення злочину – у будинку позивача. Розглянувши 

матеріали справи, заслухавши свідчення очевидців магістратський суд ухвалив 

«Декрет про застосування до прелюбодіїв смертної кари мечем» [30, с. 473 – 

475]. Обвинувачені визнали свою провину і не розкаялися у вчиненому, тому 

невдовзі Ганна із Станіславом були страчені перед міською ратушею (Книга 

гродська Луцька 1596 р., №2104, арк. 868). 

Отже, випадки порушень світською владою церковної юрисдикції були 

непоодинокі, а втрата духовним судом попереднього статусу та авторитету 

стала доконаним фактом. Православна церква не просто втратила підтримку 

державної влади, а юридично припинила своє існування внаслідок підписання 

15 грудня 1596 р. Берестейської унії. Нею передбачалося відокремлення 

Київської і Галицької митрополій від Константинопольської патріархії та 

об’єднання із католицькою церквою зі збереженням усіх богослужбових 

традицій і таїнств православної церкви [139, с. 37; 56, с. 37]. Умови унії 

гарантували новій греко-католицькій церкві визнання її судової юрисдикції та 

невтручання світської влади у справи митрополії [606]. 

Підписання Берестейської церковної унії суспільством було сприйнято не 

однозначно. Окремі представники духовенства як, зрештою, і частина 

української людності відмовилися її визнавати [125, с. 234–235; 188, с. 150]. У 

релігійному середовищі відбувся розкол, який назавжди підірвав статус церкви 

[523, с. 77 – 93], в тому числі і як інституту судової влади. З огляду на таке 

становище судова практика у сфері шлюбно-сімейних спорів на початку ХVІ 

ст. переходила від церковних справ до світських. У цей період саме світські 

суди розглядали шлюбно-сімейні спори будь-якого характеру, а церковна 

юстиція не працювала.  

До таких висновків ми дійшли на основі тогочасної судової практики. 

Показовим, на нашу думку, став розлучний процес між Ф. Колпитовською та 

князем Ю. Чарторийським. Із матеріалів Володимирської гродської книги 

дізнаємося, що 7 травня 1618 р. князю Ю. Чарторийському було вручено 

позовну заяву за обвинуваченням його «шлюбною дружиною» 
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Ф. Колпитовською у самовільному розлученні та одруженні на іншій – 

З. Борозобогатовно-Красенській. Другий позов адресувався новій обраниці 

князя Чарторийського – Зузані по обвинуваченню її у незаконному співжитті із 

нерозлученим чоловіком [30, с. 544]. 

Фабули позовних заяв засвідчують спробу жінки звернутися до церковного 

суду Луцького єпископа, який проігнорував скаргу. Жінці нічого іншого не 

залишалося як звернутися із позовом до світського суду – Варшавського 

трибуналу. Нам не вдалося з’ясувати обставини розгляду справи в суді першої 

інстанції та ознайомитися з його рішенням, проте відомо, що справу було 

передано до апеляційної інстанції – до сеймового суду.  

Засідання в апеляційній інстанції розпочалося 21 листопада 1618 р. 

Розглянувши усі скарги і позови, суд ухвалив рішення про передачу справи для 

проведення розслідування та попередній розгляд Володимирському єпископу 

Іоакиму. На нього покладався обов’язок з’ясувати обставини цієї справи, 

зібрати докази і передати їх на розгляд і ухвалення остаточного рішення до 

сеймового суду. 

Судячи із наявних документів, слідство по даній справі проводилося за 

доволі складних обставин. У матеріалах містяться скарги від обох сторін щодо 

приниження честі, гідності, погроз життю та здоров’ю, а також на вчинення 

фізичного протистояння між учасниками процесу. Так, пан К. Колпитовський 

скаржився на те, що слуги князя Ю. Чарторийського разом із підкупленими 

козаками та татарами 29 квітня 1615 р. здійснили нічний напад на село пана 

К. Колпитовського та викрали місцевого священика отця Івана. Останнього 

разом із родиною та майном вивезли у невідомому напрямку. На думку пана 

К. Колпитовського, приводом для викрадення могло бути лише те, що 

священик вінчав князя Ю. Чарторийського з його дочкою і повинен був 

виступити важливим свідком у судовому процесі [30, с. 542].  

Підозрюючи, що проект рішення єпископа буде не на користь позивачки, 

Ф. Колпитовська подала скаргу королю Речі Посполитої як вищій судовій 

інстанції. У ній обвинувачувався архієрей у зловживанні владою, вчиненні 
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таємних процесуальних дій та порушенні порядку розгляду справи, а саме – не 

видачі «скрутинії» -  протоколу судового розгляду [30, с. 564]. 

Зрештою, 1619 року справу про розлучення князя Ю. Чарторийського та 

Ф. Колпитовської було вперше розглянуто на Сеймі, проте рішення не було 

ухвалене. Із різних причин справа постійно переносилася, процес затягувався. 

Ймовірно, це пояснюється високим статусом князя та неабияким розголосом 

серед громадськості [30, с. 565]. На жаль, нам не вдалося виявити остаточне 

рішення Сейму по даній справі, проте із історичних джерел відомо, що князь 

Ю. Чарторийський та Ф. Колпитовська змушені були розлучитися [30, с. 565].  

Таким чином, зміни в державно-політичному житті Речі Посполитої 

призвели до втрати церковним судом і свого авторитету, і своїх повноважень. В 

таких умовах світський суд перебрав на себе не лише розгляд шлюбно-

сімейних спорів, злочинів проти моралі, а й злочинів проти віри. Йдеться, 

насамперед, про чаклунство. Документи, зібрані Віленською археографічною 

комісією, свідчать, що така категорія справ слухалася судами з різноманітною 

предметною спеціалізацією. Так, справу від 13 квітня 1630 р. по 

обвинуваченню в чаклунстві розглядав копний суд. На ньому було допитано 

служницю дружини пана М. Ельського, яка зізналася у намаганнях 

приворожити свою пані. Підсудна також назвала співучасників злочину. Ними 

виступили її тітка пані Висоцька, котра навчила дівчину ворожити, та хлопець 

Пилип, що привіз матеріали для здійснення чаклунських обрядів, а саме: кістку 

з тварини, залізний гвіздок та пісок. Із їхньою допомогою служниця мала «до 

схід сонця панну обходити, в дорогу відвар із кістки давати, промовляючи: «Як 

кістка мертва, так і  пані на четвертому році хворіючи має померти» [7, с. 307]. 

Свої дії обвинувачена пояснила бажанням звільнитися від служби у панночки, 

стати вільною та вийти заміж. Після допиту обвинуваченої слухання справи 

було перенесено на другу копу для можливості допиту співучасників злочину 

та притягнення до відповідальності усіх винних [7, №267, с. 304 – 307]. 

Подальший перебіг справи та ухвалений вирок залишилися нам невідомі. 

Однак інші актові записи засвідчують, що копні суди по даній категорії справ 
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почасти виносили смертні вироки. Так, реєстраційний запис у актовій книзі 

Слонімського гродського суду №7880 фіксує фабулу справи, що розглядалася 

на копному суді по обвинуваченню у чародійстві. Із матеріалів стає відомо, що 

землевласник пан Ян Федорович звинуватив Б. Словиковича у чаклунстві, яке 

останній здійснив у такий спосіб: зібрав із поля Яна Федоровича жменю 

житнього зерна, засипав його в осиковий кіл, пішов на кладовище і забив кіл до 

могили, замовляючи при цьому пана Яна Федоровича на хвороби та смерть. 

Потерпілий піймав зловмисника під час вчинення протиправних дій та одразу 

привів до копного суду в село Курькович. Копа вислухала обвинувачення пана 

Яна Федоровича, пояснення Б. Словиковича і 7 грудня 1622 р. визнала 

останнього винним, засудивши до кваліфікованої смертної кари через спалення. 

Із матеріалів справи відомо, що вирок виконати не вдалося, оскільки 

засуджений зник у невідомому напрямку [7, №232, с. 263 – 265]. 

Справи про чаклунство розглядалися не лише копними, а й гродськими 

судами. Прикладом може слугувати справа Василя Брикуна, якого гродським 

судом було визнано чаклуном та засуджено до спалення [21, №130, с. 338 – 

346]. Апеляційною інстанцією в таких справах слугував Луцький, Варшавський 

або Мінський трибунал. Так, «Постановою Мінського трибуналу по 

апеляційній скарзі попаді Громичної, обвинуваченій у чаклунстві» від 29 

жовтня 1631 р. [23, №54, с. 129] ухвалене рішення Новгородського гродського 

суду, яким попадю Громичну було визнано винною і засуджено до смертної 

кари «на горло». Проте апеляційна інстанція – Мінський трибунал не 

погодилася із ухваленим вироком і винесла виправдальне рішення, визнавши 

попадю Громичну не винною, а обвинувачення безпідставним [21, №54, с. 140] 

Отже, порівняно з попередньою епохою, юрисдикційні повноваження 

церкви як єдиного інструмента у механізмі забезпечення невідворотності 

юридичної відповідальності за церковні правопорушення значно звузилися. 

Оскільки церковні відносини у Великому князівстві Литовському 

ознаменувалися своєю відкритістю, більшою транспарентністю, ніж за доби 

Руської держави, вони вийшли із виняткового підпорядкування церковних 
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інституцій і перетворилися на об’єкт впливу громадянського суспільства. 

Підстави для такого судження лежать не лише у сфері правового регулювання 

церковних відносин, що здійснювалися як світською, так і церковною владою, а 

й у площині судової практики. Інакше не можна тлумачити потрапляння в 

орбіту світської судової юрисдикції справ про церковні злочини, що раніше 

були підсудні лише церковному суду. Саме за доби Великого князівства 

Литовського вперше зустрічаємо факти розгляду справ про злочини проти 

церкви, моралі, шлюбно-сімейних відносин як органами світського 

судочинства, так і представниками духовенства. Документальна спадщина, 

виявлена в матеріалах Литовської метрики і не тільки, промовисто свідчить про 

те, що судова практика значно відійшла від канонічних правил здійснення 

церковного правосуддя, надавши можливість різноманітним категоріям 

конкуруючих світських судів ухвалювати рішення по справах, що раніше 

перебували у сфері винятково церковного правосуддя. При цьому приклади 

судової практики засвідчують, що вказані явища мали місце не в  окремих 

землях чи суб’єктах федерації, а на усьому просторі Литовської держави. 

Волинь, Київщина, Поділля, частина Лівобережної України, тобто ті 

етнографічно українські землі, що свого часу потрапили до складу ВКЛ, 

зазнали такого самого правового впливу у цій частині, як і решта територій 

багатонаціональної держави.   
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4.4 Особливості настання юридичної відповідальності за протиправні 

дії проти віри, церкви та моралі в Запорозькій Січі 

 

Запорозька Січ створювала величезні незручності для польського уряду, 

адже сюди масово стікалися втікачі з українських земель в пошуках притулку. 

Історичні джерела того періоду рясніють повідомленнями про вжиття суворих 

заходів попереджувального характеру до січовиків, а також про форми їх 

переслідування і покарання. Так, у квітні 1590 р. польський сейм ухвалив 

резолюцію під назвою «Порядок щодо низовців і України», вістря якої було 

спрямоване проти запорозького козацтва. У ній постановлялося: січове 

козацтво, що прибувало на підпорядковану польській владі територію з метою 

придбання продуктів харчування чи зброї, чи для інших потреб, необхідно було 

затримувати і карати смертю; такі самі санкції застосовувалися і до 

представників місцевої влади, якщо вони допомагатимуть козакам у вирішенні 

вище перелічених побутових проблем. 

Поразки козацьких повстань під проводом К. Косинського та С. Наливайка 

посилили репресії проти «низовців», тобто проти запорозьких козаків. На 

просторах Речі Посполитої їх вважали зрадниками, ворогами батьківщини. На 

державному рівні цей правовий статус закріплювався в окремих постановах 

сейму та нормативних актах польського короля. Насамперед санкціонувалася 

конфіскація козацьких земель, встановлювався тотальний контроль за 

населенням з метою запобігання їхній втечі до Запорожжя, запорозьким 

козакам оголошувалася баніція (авт., визнання їх державними злочинцями і 

позбавлення різноманітних прав) [651, с. 364; 650]. 

1 вересня 1596 р. король Речі Посполитої видав звернення, адресоване як 

місцевій адміністрації, так і до всіх «обивателів воєводств Київського, 

Волинського і Брацлавського», у якому містилася вказівка про затримання і 

ув’язнення в замковій в’язниці усіх, хто збирався у «своєвольні купи», а до тих, 

хто здійснював злочини, наполягав на застосуванні смертної кари. Інакше ніж 
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«ворохобниками» та «своєвольниками», яких треба було «винищити до решти», 

у названих документах влада Речі Посполитої козаків не називала. 

Незважаючи на сумнівні оцінки з боку польського уряду, військове життя і 

побут жителів Запорозької Січі були досить ретельно упорядковані. Норми 

звичаєвого права визначали не тільки умови правомірної поведінки «степових 

лицарів», а й встановлювали санкції за вчинення ними правопорушень, що 

ухвалювалися судами на підставі своєрідного процесуального козацького 

права. Воно створювалося в автономних умовах військової корпорації, а 

рішення ухвалювалися на основі «здорового глузду» та з урахуванням уже 

набутої судової практики.  

Позаяк Запорозька Січ та її вольності складалися із адміністративно-

територіальних одиниць – паланок та військово-адміністративних одиниць – 

козацьких куренів, то в них усі цивільні та кримінальні справи розглядали 

паланковий полковник та курінний отаман відповідно. Останній також був 

судом другої інстанції для розгляду апеляційних скарг на рішення паланкового 

суду [246, с. 36 – 39]. 

На Запорозькій Січі судом першої інстанції був суд військового судді. Він 

проводив попереднє слідство, збирав докази, розглядав справу по суті та 

виносив відповідний вирок. Апеляційною інстанцією в усіх справах був суд 

кошового отамана, юрисдикційні повноваження якого поширювалися на всю 

територію Війська Запорозького. Він міг переглядати вироки, пом’якшувати 

покарання або звільняти від відповідальності. Рішення кошового отамана мали 

остаточний характер [93, с. 115 – 118]. Саме він для вирішення 

найрезонансніших справ міг скликати козацьку раду – своєрідний верховний 

суд Запорозької Січі [177, с. 127]. 

До юрисдикції козацьких судів належали усі справи, де суб’єктом злочину 

були представники козацького стану, а об’єктом злочину – козацьке майно 

вольностей Війська Запорозького. Так, у поле нашого зору потрапила справа, 

фабула якої розміщена в Архіві Коша Нової Запорозької Січі. Вона містить 

документи, що вказують на процес розслідування генеральним військовим 
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судом кримінальної справи за зверненням настоятеля Донецького монастиря до 

козаків – запорожців про викрадення монастирського майна – 20-ти коней із 

стайні обителі у 1750 р. Відповідно до норм церковного права, справи, де 

однією із сторін виступають «церковні люди», повинні були б розглядатися 

церковним судом, проте звичаєві юрисдикційні норми козацького звичаєвого 

права віддавали перевагу власним судовим інституціям, які проводили 

розслідування, розглядали справу по суті, ухвалювали вирок. Так, генеральний 

військовий суд призначив спеціальну слідчу комісію, на яку покладалося 

завдання по збиранню відповідних доказів. Розслідування справи затягнулося 

на сім років і, зрештою, 1757 р. Генеральний військовий суд виніс 

виправдувальний вирок обвинуваченим козакам, оскільки доказів, які б 

вказували на їх провину, було недостатньо[32, с. 36; 551, арк. 25]. 

Намісника Донецького монастиря таке рішення не задовольнило і він 

звернувся з апеляційною скаргою до суду кошового отамана. Останній, 

переглянувши справу, залишив попередній вирок без змін [32, с. 36; 551, арк. 

25]. Унікальність системи судочинства Запорозької Січі полягала в тому, що 

місцевими судами розглядалися не лише справи козаків, а й духовенства, яке 

проживало на Січі. Судочинство щодо них здійснював кошовий отаман. Із 

листування коша паланкам про доручення священику с. Романкова Івану 

Щербині відправляти службу в церкві с. Кам’янки від 2 грудня 1761 р. 

дізнаємося, що кошовий отаман декілька днів раніше звільнив двох священиків 

– Уласія Несторова і Дем’яна Іванова від виконання ними пастирських 

обов’язків у паланці за зловживання [32, с. 37]. Щоправда із змісту листа 

невідомо, які саме дисциплінарні проступки скоїли священики. 

Отже, на підставі фрагментарних відомостей ми можемо обґрунтовано 

стверджувати, що справи, порушені за вчинення злочинів проти віри, церкви та 

моралі, розглядалися козацькими судовими установами. Церковному суду, як 

окремій владній інституції, не вдалося проникнути на територію вольностей 

Війська Запорозького. Його юрисдикція не поширювалася на козацьке 

середовище. Вища духовна влада тут належала кошовому отаману, адже церква 
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інституційно підпорядковувалася очільнику Запорозької Січі. Окремі 

дослідники української історії небезпідставно проводили паралелі між 

релігійно-військовим устроєм Запорозької Січі та лицарськими орденами 

середньовічної Західної Європи. Так, учений ХІХ ст. А. Скальковський називає 

осередок козацтва «військовим православним орденом» і порівнює його із 

орденами католицьких монахів. «У католицьких орденах без волі духовного 

начальника рішення Папи римського не виконувалося, – зазначає вчений, – так 

і на Запорозькій Січі без волі кошового отамана рішення церковних ієрархів не 

мали жодного значення» [476, с. 124]. Сучасні історики В. Андрущенко та В. 

Федосова знаходять спільні риси між запорозьким козацьким об’єднанням та 

орденами тамплієрів, мечоносців, тевтонців, адже, як і лицарі, запорожці 

давали обітницю безшлюбності, послуху, а статус великого магістра 

лицарського ордену відповідав статусу кошового отамана, якому належала 

верховна влада, в тому числі і церковна [14, с. 138 – 139].  

Усе біле духовенство присягало на вірність кошовому отаману та з його 

волі отримувало парафію у паланці. Замість єпископів на Січі були так звані 

начальники кошових церков, які, на відміну від перших, не мали права 

здійснювати церковне судочинство [248, с. 5]. 

Головними вимогами, що пред’являлися до дияконів, священиків та 

начальників кошових церков, було знання Святого Письма, вміння 

проголошувати по пам’яті проповіді українською мовою [192, с. 197], мати 

красивий голос для відправи церковних богослужінь, а найважливішим 

обов’язком – був нагляд за духовним, моральним станом козацького товариства 

[353, с. 92 – 104; 354, с. 101]. Політичної влади на Січі духовенство не мало, 

йому доручалося проводити щоденні літургії, молебні та відпускати гріхи [183, 

с. 44]. 

Духовні кадри для січових церков готувалися у Києво-Межигірському 

Свято-Преображенському монастирі. Для козаків він був особливим, адже, як 

свідчать документи монастиря, кошовий отаман був його покровителем 

(ктитором) [476, с. 124 – 125]. При монастирі знаходився шпиталь для хворих і 
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поранених козаків [14, с. 137], а з 1610 р. він отримав право ставропігії 

(автономії) і підпорядковувався безпосередньо Константинопольському 

патріархові [103]. Будь-які намагання Київського митрополита підпорядкувати 

собі «козацьку єпархію» зазнавали невдачі. Саме так неодноразово відповідали 

кошові отамани: «Не буде церква Божа і наша відлучена від монастиря 

Межигірського поки в Дніпрі води і наше Запорозьке Військо існувати буде» 

[476, с. 129].  

У 1687 р. контроль над монастирем перебрав на себе Московський 

патріарх, як, зрештою, і над усією Київською митрополією [476, с. 124 – 125]. 

Однак таке підпорядкування носило лише номінальний характер, адже кошовий 

отаман не звітував перед ним, самостійно вирішував кадрові та фінансові 

питання січових церков [183, с. 45]. 

Щоосені із Києво-Межигірського монастиря до Січі прибували нові 

священики та диякони, які, присягнувши кошовому отаману на вірність, 

заміняли старих. Ті, що відбули річну службу, із щедрими дарунками 

поверталися до Межигір’я [476, с. 129]. Проте зафіксовані факти, коли 

священик, який здобував високий авторитет у козаків, «з ласки військової» 

переобирався на наступний рік [476, с. 129]. 

Кошовий отаман був не тільки вищим військовим та політичним 

керівником Запорозької Січі [106, с. 39], а й верховним духовним ієрархом 

[351, с. 82]. Останнє слово у вирішенні важливих церковних справ належало 

або кошовому отаману, або, за його зверненням, – козацькій раді. Їхні рішення 

мали вищу юридичну силу за будь-які розпорядження архімандрита 

Межигірського монастиря чи Київського митрополита [222, с. 554].  

Поклавши в основу устрою військової організації інститут виборності, 

козаки імплементували його в сферу церковних відносин. Саме на раді обирали 

та остаточно затверджували духовенство для запорозьких громад [20, с.211]. 

Сучасний історик В. Ластовський наголошує, що в жодній іншій християнській 

країні такого інституту виборності духовенства не існувало, ніхто цим 

похвалитися не може [248, с. 6]. Ця унікальна практика з часом проникла і на 



364 

 
 

терени Української гетьманської держави, яка була вщент зруйнована після 

ліквідації української автономії російським самодержавством. 

Важливу роль у діяльності суду відігравали козаки-старійшини, які в 

минулому обіймали виборні посади та мали високий авторитет в козацькому 

середовищі, адже вони виступали «охоронцями стародавніх козацьких звичаїв 

та традицій» [222, с. 488]. 

На підставі матеріалів із спогадів козака М. Коржа можна зробити 

висновок, що судовий процес був гласний, здійснювався публічно, відкрито, у 

ньому мали право брати участь і сторонні особи, які могли висловлювати свої 

думки щодо справи [220, с. 13 – 19]. Судочинство розпочиналося за позовом 

потерпілої сторони або його родичів, на плечі яких покладався обов’язок по 

збиранню доказів. Козацьке процесуальне звичаєве право передбачало, що 

сторони судового процесу на будь-якій його стадії могли укласти мирову угоду 

або ж позивач міг відмовитися від позову. Однак за вчинення злочинів проти 

віри та церкви слідство і суд були обов’язкові незалежно від волі сторін [222, с. 

489]. Попереднє слідство у таких справах здійснювали посадові особи Війська 

Запорозького – осавул, довбиш, наказний полковник та інші [222, с. 494]. 

Отже, процес судочинства по вчиненню злочинів проти віри та церкви, які 

кваліфікувалися як тяжкі кримінальні злочини, мав риси слідчого, а розгляд 

справ по вчиненню злочинів проти моралі – обвинувально-змагального 

процесу. 

Посполиті – піддані Української гетьманської держави, тобто некозацьке 

населення, що проживало у паланках, судилося за іншими правилами, 

встановленими нормами церковного права. В історичних джерелах ми 

знаходимо свідчення про поширення юрисдикції церковного суду саме на цю 

категорію населення. Підставу для такого висновку вбачаємо у матеріалах 

справи, порушеної проти паланкового посполитого на прізвище Донець. 

Запорозьке козацтво звинуватило його у двоєженстві, звернувшись до 

паланкового суду. Після ознайомлення із матеріалами справи суд вирішив 

відмовитися від розгляду справи, посилаючись на порушення порядку 
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підсудності. Як виявилося, Донець хоч і проживав на території паланки, однак 

не належав до козацької верстви. Суд передав справу на розгляд Київського 

митрополита, де обвинуваченому було ухвалено вирок – ув’язнення його та 

другої дружини у монастирі для покаяння. У свою чергу, запорозькі козаки, що 

скоїли будь-який злочин  за межами свого краю, передавалися до судових 

інстанцій Січі [222, с. 489]. 

Припускаємо, що кошовий отаман чітко розмежовував судову юрисдикцію 

в паланках між церковними та козацькими судами. До першої належали 

злочини проти сім’ї та моралі, вчинені посполитими із числа жителів паланок. 

Проте правопорушення, скоєні українськими лицарями, розглядалися лише 

спеціальними козацькими судами на основі їхнього звичаєвого права. 

Підтвердженням цього є зміст листа, написаного від імені коша про «Порядок 

видання канцеляріями Новокодацької і Самарської паланок вінечних пам’яток 

особам, які бажали одружитися, і розгляду справ двоєженців духовними, а не 

світськими правителями» від 28 листопада і 2 грудня 1761 р. [32, с. 37].  

Незважаючи на висловлене, слід наголосити, що православна релігія все ж 

впливала на звичаєве козацьке процесуальне право. Церковні правила січовики 

використовували, здебільшого, у тому разі, коли інтереси лицарського 

товариства з ними співпадали. Розслідування, допити та судові засідання не 

проводилися у дні великих церковних свят, під час православних постів. Так, 

1762 р. в Кодацькій паланці утримувалися два підозрювані за вбивство 

місцевого жителя. По цій справі кошовий отаман звелів: «У теперішні дні 

першої седмиці великого посту розслідування здійснювати не будемо і не 

будемо до кінця посту» [476, с. 170]. В такий спосіб кошовий отаман 

призупинив розслідування, а підозрюваних передав батькам на поруки під 

розписку з умовою «за вимогою, куди треба їх доставити» [476, с. 170]. 

Релігія впливала і на основну стадію кримінального процесу – розгляд 

справи у суді. Подекуди він зводився до вмовляння злочинця відмовитися від 

злочинної діяльності, присягнувши про це в церкві [222, с. 497]. Судочинство 

велося усно із фіксацією військовим писарем показань обвинувачених, свідків, 
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а також фіксації судового вироку. Доказами вважалися власне зізнання 

обвинуваченого, свідчення очевидців, свідків, а правдивість їхніх показань 

забезпечувалася присягою в храмі «перед Богом в присутності священика». 

Присяга, як вид доказу, в умовах релігійного запорозького товариства мала 

важливе значення для встановлення істини в суді. Сторона, що відмовилася від 

складання присяги, вважалася винною [222, с. 497]. 

Судовий процес завершувався проголошенням вироку, який у справах по 

вчиненню злочинів проти віри, церкви та моралі виконувався негайно. Тілесні 

покарання виконувалися усіма бажаючими козаками, а смертні вироки 

здійснювали самі засуджені, адже професійних катів на Січі не існувало [222, с. 

498]. 

Отже, церковний суд не був діючим інститутом в умовах Запорозької Січі, 

як і не було створено спеціальних судів, які б розглядали справи про вчинення 

злочинів проти віри, церкви та моралі. Така категорія справ разом з іншими 

кримінальними злочинами належали до юрисдикції загальних козацьких судів, 

а процес притягнення до юридичної відповідальності регламентувався 

приписами звичаєвого права. 

 

 

  



367 

 
 

4.5 Судова практика розгляду справ проти віри, церкви, сім’ї та 

моралі в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому) 

 

Берестейська унія 1596 р. не привела до об’єднання з Римом усіх 

православних Речі Посполитої, на що розраховували її ініціатори. Із 

поширенням греко-католицизму (авт. – назву було запроваджено Марією-

Терезією для своїх підданих у кінці ХVІІІ ст. ) становище православної церкви 

значно погіршилося вона опинилася на межі виживання. Православ’я 

позбавлялося державної підтримки, а його традиційні інститути, у тому числі й 

церковний суд, стали заручниками нових політичних реалій, при яких ухвалені 

ними рішення втратили статус загальнообов’язковості для своїх вірних. 

Останні, у зв’язку з цим, не могли звертатися до церковного суду щодо 

шлюбно-сімейних спорів, притягнення до відповідальності осіб за злочини 

проти церкви, сім’ї та віри, інші правопорушення, адже вона була позбавлена 

юрисдикційних повноважень на вирішення названої категорії справ.  

Унаслідок підписання унії Київська православна митрополія значно 

звузила свою географію, залишившись лише з двома єпархіями – Львівською та 

Перемишльською [302, с. 182]. Єдність із Константинополем підтримували 

лише окремі монастирі та Києво-Печерська лавра. А вже на початку ХVIІ ст. 

православна ієрархія офіційно припинила своє існування в Речі Посполитій. 

Таке становище було зумовлене неможливістю висвячення нового духовенства 

у зв’язку з фізичною відсутністю митрополита та єпископів, які відійшли від 

православ’я і поповнили ряди греко-католицьких священиків [195, с. 12].  

Впродовж кількох десятиліть ситуація з українською православною 

церквою була незмінною, доки у неї не втрутилося українське козацтво. Саме 

воно разом із своїм очільником гетьманом П. Сагайдачним у 1620 р. посприяло 

відновленню вищої церковної ієрархії в Україні.  

Ці події сталися у той час, коли Єрусалимський патріарх Феофан, 

повертаючись із Москви, висвятив митрополита Київського та шістьох 

єпископів [188, с. 164]. Титулатуру митрополита отримав ігумен 
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Михайлівського Золотоверхого монастиря, ректор Київської братської школи 

Іов Борецький [352, с. 15]. 

Акція не була схвалена Річчю Посполитою. Польський уряд не визнавав 

висвячених ієрархів, вважав процедуру не канонічною, оголосив усіх 

зрадниками, збирався притягти їх до відповідальності, але публічний захист з 

боку гетьмана П. Сагайдачного не дав можливості реалізувати задумане. Відтак 

діяльність церковних ієрархів обмежувалася лише внутрішньо-церковною 

сферою. Здійснювати церковне судочинство на рівні із судовими установами 

Речі Посполитої їм не дозволялося.  

Лише через кілька років ситуація змінилася. За правління короля 

Владислава IV, на сеймі, що розпочав свою роботу 22 червня 1632 р., монарх 

оголосив про «офіційне визнання Польською державою Української 

православної церкви та її вищого духовенства» [544, с. 115]. Заява 

підкріплювалася сеймовим законом, що називався «Статті, ухвалені на 

виборному сеймі для заспокоєння православної релігії в Королівстві Польськім 

і Великому князівстві Литовському» [26, с. 208]. Положеннями ухваленого 

законодавчого акта визнавалася наявність у Речі Посполитій трьох 

християнських конфесій – католицької, греко-католицької і православної. 

Ключовою була норма, якою закріплювався принцип релігійної терпимості. 

Кожен підданий польського короля наділявся «правом свободи послушенства», 

релігійні ж утиски та розпалювання міжконфесійної ворожнечі не допускалися 

[26, с. 208].  

«Статті, ухвалені на виборному сеймі» 1632 р. розподіляли єпархії та 

монастирі між греко-католиками та православними і підтверджували за 

останніми «всі давні права та привілеї, надані на користь грецькій релігії» [26, 

с. 208, 192, с. 164]. Окрім того, приписи документа легалізували діяльність 

церковного суду. У разі відповідних спорів віруючі православної церкви могли 

звертатися за їхнім вирішенням.  

Попри узаконення діяльності церковного суду практика свідчить про інше. 

Вивчення матеріалів Литовської метрики, документів із фондів центрального та 
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окремих обласних архівів не дає підстав твердити про швидке впровадження 

вказаної юридичної норми в діяльність православної церкви на теренах 

сучасної України. За 36 років (авт. – від моменту проголошення Берестейської 

унії 1596 р. до юридичного визнання православної віри у 1632 р.) нами не 

зафіксовано реальних фактів функціонування церковних судів, винесення ними 

вироків, судових рішень чи ухвал з питань їхньої компетенції. Суд так і не зміг 

у повному обсязі відновити свій попередній статус. У цьому випадку можемо 

говорити лише про здогадки. Ймовірно, в умовах Речі Посполитої його 

діяльність зводилася до розгляду дрібних внутрішньо-церковних справ, що не 

відклалися у тогочасних документах, або, за твердженням дослідника 

Д. Міллера, церковний суд взагалі не функціонував, адже у тому не було 

жодної суспільної потреби [245, с. 29].  

Формування національної Української гетьманської держави (Війська 

Запорозького) у середині ХVІІ ст. відкрило нові перспективи для утвердження 

православної церкви і її судових установ. Релігія в умовах Національно-

визвольної війни стала важливим об’єднавчим та ідеологічним фактором 

консолідації українців. «З перших днів Хмельниччини релігійні гасла, висунуті 

війною, піднесли православ’я на небувалий доти рівень, – слушно зазначає 

сучасна дослідниця Н. Яковенко, – а гетьман перебрав на себе функцію 

верховного патронату над 286 церковними інституціями» [590, с. 285 – 286]. 

Незважаючи на те, що міжособисті відносини між гетьманом Б. Хмельницьким 

та митрополитом Київським Сильвестром Косовим були далеко не 

приятельськими, проте політика розбудови державно-церковних відносин між 

національним лідером і церковним ієрархом будувалася на основі порозуміння і 

взаємної підтримки в усіх необхідних сферах. Так, з метою відновлення і 

упорядкування церковної юстиції, що збереглася в народній пам’яті як явище 

сивої давнини, в окремих універсалах зустрічаємо охоронні приписи, 

спрямовані на забезпечення невтручання світської влади у церковні справи. 

Прикладом цього може слугувати гетьманський універсал від 5 березня 1649 р., 

виданий полковникам миргородському і прилуцькому, метою якого було 
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покарання козаків за порушення правил мирного співіснування церкви та 

держави, а також за прояви зневажливого ставлення до священиків [537, № 22, 

с. 88–89]. При цьому жоден документ, виявлений нами, не визначав категорію 

справ, які б належали до церковної юрисдикції. Саме тому, з метою з’ясування 

обсягу повноважень церковного суду та визначення процесу настання 

юридичної відповідальності за злочини проти віри, церкви, сім’ї та моралі, 

вважаємо за доцільне проаналізувати матеріали судових справ, що містяться в 

актових книгах та у фондах вітчизняних архівів. 

У поле нашого зору потрапила справа, фабула якої зафіксована в Актовій 

книзі Полтавського полкового суду та висвітлена О. Левицьким на сторінках 

часопису «Київська Старовина» [255, с. 3 - 20]. Йдеться про справу, порушену 

проти Івана Петренка та Петра Вінника, які підозрювалися у вчиненні вбивства 

ченців та здійсненні крадіжки із будівлі Самарського Миколаївського 

монастиря. 

В останнє десятиліття ХVII ст. обитель постраждала від масштабної 

епідемії, яка охопила сусідні райони. Унаслідок мору тварин, посухи та 

неврожаю, тут померла велика кількість жителів. Монастир також спорожнів. 

Довідавшись про це, послушники Нехворощанського монастиря Полтавського 

полку Іван Петренко та Петро Вінник вирішили скористатися ситуацією та 

обікрасти покинутий монастир. Послушники, які вже мали криміногенне 

минуле, таємно пробралися на територію Самарського Миколаївського 

монастиря. Тут вони непередбачено зустріли двох ченців, мешканців обителі, 

старця Авксентія та послушника, що раніше служив у запорозькому війську, 

Федора. Зловмисники висловили бажання залишитися в обителі та служити в 

ньому як ченці.  

Упродовж чотирьох днів Іван Петренко та Петро Вінник проживали в 

монастирі разом із своїми потенційними жертвами. На п’ятий день вони 

завдали тяжких ран обом старцям, обікрали монастир, забравши гроші та 

дорогоцінне церковне майно, й втекли з місця вчинення злочину. 

Повернувшись до монастиря, в якому вони проживали, зловмисники були 
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викриті місцевим обслуговуючим персоналом, адже у них помітили викрадені 

речі, про що негайно було повідомлено адміністрації. Місцевий сотник 

арештував підозрюваних і під конвоєм доставив до полкового міста Полтави.  

18 жовтня 1690 р. в приміщенні міської ратуші по справі відбулося перше 

публічне засідання полкового суду. У ході допиту підозрювані зізнались у 

вчиненому злочині. Добровільність зізнання було зафіксовано, а для 

встановлення додаткових обставин справи суд призначив проведення допиту із 

застосуванням тортур у формі випробування розпеченим залізом та із 

застосуванням диби. Для підозрюваних було обрано запобіжний захід – 

попереднє ув’язнення до того часу, поки не з’явиться представник потерпілої 

сторони – обвинувач.  

На початку листопада 1690 р. до Полтавського полкового суду звернувся 

отець Веніамін – законник Самарського монастиря та січовий козак Василь – 

патрон обителі, що прибув із Січі як представник Війська Запорозького 

низового.  

На другому засіданні суду виступив отець Веніамін як позивач, потерпілий 

та обвинувач. Саме він знайшов тіла вбитих ченців та дізнався від місцевих 

жителів про те, що в обителі проживали і ще два послушники, які зникли, 

пограбувавши святиню. Далі на суді було заслухано і обвинувачених, що  

зізналися у злочині та щиро розкаювалися у вчиненому. Незважаючи ні на що, 

суд кваліфікував злочини за артикулом 18, розділом 11 Литовського Статуту та 

виніс вирок у формі смертної кари через четвертування. В протоколі судового 

засідання не згадується про час і місце страти лише констатується: «Ті злочинці 

і вбивці від містрових рук четвертуванням з цього світу пішли». Зазвичай, 

перед стратою засуджених мали в присутності великої кількості населення 

провести по центральній базарній площі, щоб застерегти інших від вчинення 

злочинних дій[255, с. 3 - 20]. 

Як бачимо, злочини, вчинені проти церковного кліру та майна, мали 

високий рівень суспільної небезпечності, але за доби Української гетьманської 

держави (Війська Запорозького) розглядалися не церковними, як було це 
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раніше, а світськими судами. Проте покарання за їхнє вчинення були, як і 

раніше дуже жорстокими.  

Слід зазначити, що світські суди в Україні після завершення Національно-

Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького у середині ХVІІ ст. також 

розглядали і справи про вчинення тяжких злочинів проти віри, зокрема такого 

його виду як чаклунство. 

Відповідно до норм магдебурзького права, а точніше до четвертої частини 

Гродського уставу, йшлося про кримінальну відповідальність за 

віровідступництво та чаклунство [639, с. 221 – 222]. «Під час допиту 

чорнокнижника і чародія слід допитувати про всі обставини того злочину, які 

він використовував засоби, в який спосіб і в який час, які він проголошував 

слова чи здійснював дії, потім слід допитати, у кого він навчився чародійству 

або в який спосіб засвоїв його прийоми, скільки раз застосовував чари і якої 

біди, і кому такими діями завдав», - так в Уставі визначалася процедура 

виявлення злочинів та доказування за їхнє вчинення [18, с. 6 – 7]. 

Перебіг процесу можна показати на такому прикладі. У кінці XVII ст. в 

Овруцький гродський суд надійшла скарга від дворян Домашевських на дворян 

Ходаковських , в якій містилося звинувачення в тому, що «будучи на нас 

ображеними, Ходаковські, обдумавши раніше, приготували зілля, щоб 

позбавити здоров’я та умертвити нас» [25, с. 232]. З цією метою вони навчилися 

користуватися лікарським препаратами і очікували зручного моменту для 

їхнього застосування. 1 лютого 1686 р. він з’явився. Коли глава родини 

Домашевських повертався додому, донька Ходаківських Олена, приготувавши 

особливим способом відвар, розлила на дорозі біля воріт, де мав проходити 

потерпілий. Вона мала намір вбити пана Домашевського, однак першою на 

місці розлитої отрути опинилася собака, яка від її впливу здохла. Отже, 

злочинний намір не був доведений до кінця унаслідок незалежних від волі 

зловмисниці обставин. 

Обвинувачена сторона могла уникнути відповідальності, якщо вона 

здійснила присягу, де запевнила у відсутності злого умислу або ж переконала 
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суд у використанні зілля чи отрути для доброї справи, чи для лікування хворої 

особи. Підозрювану особу могли виправдати на основі поданих нею свідчень, 

без застосування тортур. 

До чаклунства вдавалися також для привернення почуттів коханого чи 

коханої. Такі справи рідко потрапляли до суду, проте подекуди їх можна 

зустріти. Так, у Кам’янецькому магістраті розглядався спір між міщанами 

Хржановськими і Бахчинською, які шукали для своїх дочок гідного нареченого. 

Обидві сторони хотіли видати їх за міщанина Бернацького. Врешті-решт, він 

одружився з дочкою Бахчинської, у той час як дочка Хржановських 

несподівано захворіла. Родичі пов’язали її хворобу з учиненням чаклунства з 

боку Бахчинської. У відповідь інша сторона вирішила помститися своїм 

опонентам, маючи намір завдати шкоди здоров’ю нареченого. У одній із розмов 

Хржановські похвалилися знайомим, що можуть навести причину на молоде 

подружжя, яке не зможе прожити разом і трьох тижнів. Для виконання 

злочинного умислу вони надіслали Бернацькому заговорений пиріг, який з 

невстановлених судом причин, так і не дійшов до адресата [18, с. 22]. 

Незважаючи на те, що Кам’янець не належав до території Української 

гетьманської держави, однак дана справа демонструє модель тогочасної 

боротьби із проявами чаклунства за нормами магдебурзького права. 

На загал, патріархальне суспільство часто не могло пояснити явищ 

природного походження і пов’язувало їх зі злою волею окремих осіб, які, 

мовляв, своїми заклинаннями чи чаклунством завдавали непоправної шкоди 

інтересам інших людей як зі свого середовища, так і з чужого. Інколи 

звинувачення за неврожайні роки чи засухи пред’являлися також місцевим 

чаклункам. Так, в Кам’янецькій гродській книзі за 1689 р. міститься запис, про 

те як за порадою дворян Дружковських власники села Підфіліп’я звинуватили у 

посушливій погоді селян, яких від підозри зобов’язали пройти своєрідну 

процедуру очищення. З цією метою жителям села було наказано відрами 

носити воду із річки Збруч і поливати нею придорожній хрест. Лише після 

виконання вимог поміщиків підозру від селян було відведено.  
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Землевласники на цьому не вгомонилися, пошук «відьом» тривав і далі. 

Наступним етапом стало висунення підозри поміщиці Яворській, про яку 

заздалегідь поширювалися чутки щодо її вміння наводити причину на людей. 

Для доведення її винуватості вирішено провести Суд Божий, - ордалію у 

вигляді випробування водою. З цією метою на березі Збруча повторно зібрали 

усіх жителів села і запросили поміщицю Яворську. З її появою, за наказом 

Дружковських, селяни «накинулися на неї, роздягнули догола, зв’язали 

спеціальним хрестоподібним способом (авт. – великий палець правої руки 

прив’язали до великого пальця лівої ноги, а великий палець лівої руки – до 

великого пальця правої ноги, відповідно). Між зв’язаними кінцівками 

протягувався мотузок, на якому Яворську підвісили і опустили у водойму. 

Позаяк обвинувачена у чаклунстві жінка почала тонути, її підняли на берег і 

вона була визнана невинуватою (Гродська Кам’янець-Подільська книга № 4021, 

№4022) [18, с. 27]. 

За нормами українського звичаєвого права вважалося, що об’єктом 

чаклунства могли бути не лише люди, а й тварини. Ці традиції поширювалися і 

на території, що входили до складу Речі Посполито. Так, наприкінці XVII ст. до 

гродського Луцького суду надійшла скарга від дворян Порванецьких на 

шляхтичів Березницьких, в якій містилися звинувачення у відьомстві. Позивачі 

вважали, що Березницькі намагалися наслати смерть на їхнє стадо овець, 

прив’язавши до шиї тварин конячі кістки. Окрім того, відповідачі підмовили 

відьму Хведониху, щоб та нашкодила господарству Порванецьких. Спеціально 

приготованим відваром з окремих, лише їй відомих інгредієнтів, вона поливала 

шляхи до їхніх маєтків, наводила причину на бджіл позивачів. І з того часу, як 

стверджують у скарзі Порванецькі, у них почали хворіти коні, корови, інші 

тварини, пасіка перестала приносити доходи, залишившись без роїв та меду [18, 

с. 28]. 

Актові книги свідчать, що світські суди Української гетьманської держави 

розглядали також справи про вчинення тяжких злочинів проти сім’ї та моралі. 

Так, злочинцям Терещенку та Коваленку, які скоїли злочин зоофілії, 
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загрожувала смертна кара шляхом спалення на вогнищі, однак суд, враховуючи 

усі обставини справи та розкаяння зловмисників, пом’якшив вирок і наказав 

застосувати лише тілесні покарання. Такі самі обставини пом’якшили 

покарання і для Д. Гуженка, який вчинив аналогічний злочин. Йому смертну 

кару було замінено побиттям киями. Визнання гріховності вчиненого злочину, 

розкаяння, присяга не вчиняти подібного у майбутньому могли звільнити 

підсудного від відповідальності. Зокрема Василя Ширяєва, який вчинив злочин 

зоофілії, не було піддано покаранню, оскільки він розкаявся та пообіцяв, що не 

буде вчиняти подібного до кінця свого життя [481, с. 79]. 

На характер судового рішення (ухвали з цивільних справ, вироку – з 

кримінальних справ) великий вплив мала потерпіла сторона. У разі, коли вона 

наполягала на справедливому і суворому покаранні, суд виносив відповідний 

вирок, коли ж вона не наполягала на застосуванні смертної кари, то суд 

призначав м’якше покарання, а то й зовсім звільняв від нього. Таке право 

потерпілої сторони сприяло розвитку в Україні інституту умовного покарання. 

Відповідно до інституту умовного покарання, який склався в Українській 

гетьманській державі (Війську Запорозькому), суд міг суворо покарати 

виконавця чи замовника вчиненого злочину, а співучасників – звільнити від 

покарання за умови виправлення та зразкової поведінки. Будь-яке судове 

рішення сторона, що програла справу, могла оскаржити до суду вищої 

інстанції: на рішення сільського (громадського) суду можна було подати 

апеляцію до сотенного суду, на рішення сотенного суду – до полкового, на 

рішення полкового – до генерального, а потім і до самого гетьмана. Українське 

право не забороняло прямого звернення до генерального суду, минаючи нижчі 

судові інстанції [194, с. 194]. 

Злочини проти сім’ї та моралі не каралися суворо, адже, як слушно 

зазначив Ор. Левицький, «у суспільстві панувала традиція, що байдуже 

ставиться до своєї честі той, у кого вона сама була не бездоганна» [235, с. 68]. 

Як результат суд часто звільняв від покарання або пом’якшував його. Окрім 

того, шлюбно-сімейні відносини в Українській гетьманській державі 
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регулювалися звичаєвим правом, де добровільність намірів утворення сім’ї чи 

розлучення визначалося волею сторін, а не приписами канонічного права. Як 

наслідок, в Україні існувала значна кількість невінчаних шлюбів, про що 

неодноразово скаржилося вище православне духовенство [262, 103 – 106]. В 

таких умовах функціонування духовного суду, який би розглядав шлюбно-

сімейні спори чи надавав розлучення, не було доцільним. Процес розірвання 

шлюбу обумовлювався волею сторін і регулювався нормами українського 

звичаєвого права. Звичаєвий ритуал розірвання шлюбу проходив наступним 

чином: в присутності родини подружжя оголошувало своє бажання розірвати 

сімейний союз, просило пробачення одне в одного за вчинені погані дії, 

дякувало одне одному за спільно прожиті роки, бажало одне одному щастя в 

новому шлюбі та розрізало навпіл паляницю, половинки якої брали собі на 

згадку, що колись вони спільно добували у поті чола свого хліб[561, с. 147; 

186]. 

Судовим органам залишалося розглядати неординарні шлюбно-сімейні 

справи, які були пов’язані із тяжкими злочинами проти віри, моралі, або 

справи, які мали негативні летальні наслідки. Прикладом може слугувати 

справа Марусі Чурай, на правдивість існування якої вказують не лише художні, 

поетичні, музичні твори, а й окремі документальні джерела. Дівчина закохалася 

у сина хорунжого Полтавського полку Грицька, з яким таємно заручилася. 

Обранець, повернувшись із Національно-визвольної війни Б. Хмельницького, 

відмовився від дівчини, адже покохав іншу. Зраджена Маруся не витримала 

душевних страждань і звернулася до бабусі-чаклунки, яка їй допомогла 

виготовити смертельне зілля для суїциду. Однак отруту випадково випив 

Грицько, який невдовзі помер. Підозрювану Марусю одразу було доставлено до 

Полтавського полкового суду, де улітку 1652 р. розглядалася означена справа. 

Обвинувачена відразу зізналася у злодіянні, гірко шкодувала про вчинене і 

запевняла, що отруту готувала для себе, а коханому Грицьку не хотіла 

завдавати шкоди. Як свідчать джерела, суд виніс обвинувальний вирок, 

призначивши покарання у форму смертної кари шляхом обезголовлення. 
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Однак, враховуючи обставини справи, розкаяння зловмисниці, її сімейне 

походження із родини знаного полтавського урядника Гордія Чурая, суд, 

зрештою, пом’якшив покарання до необхідності здійснення покаяння у 

монастирі, мотивувавши таким чином: «Ніхто не загубить того, кого сам щиро 

любить»[189]. 

Підтвердження того, що навіть дрібні шлюбно-сімейні спори розглядали 

не церковні суди, а світські, знаходимо у виписках із Стародубської актової 

книги за 1690 рік, які опубліковані в газеті «Черниговские губернские 

ведомости» №37 – 42 за 1852 рік [293, с. 462]. Так, в офііційній урядовій газеті 

№42 від 17 жовтня 1852 року зафіксована справа Данила Євхименка із Заріччя, 

який 18 червня 1690 року звернувся до Стародубського гродського суду із 

скаргою на свою дружину Зану Андріївну та її брата Герасима, який, 

отримавши щедрі дари від скаржника за свою сестру, не забезпечив її переїзд 

до чоловіка і переховував у себе. Розглянувши матеріали справи та всі доводи 

позивача, суд постановив у тижневий темін Зані Андріївні – дружині Данила 

Євхименка, переїхати до свого чоловіка, а брату забезпечити такий переїзд. У 

разі порушення даного припису брат Герасим мав виплатити штрафні санкції за 

недотримання шлюбної угоди [294, с. 462, 295]. Такі відомості вкотре 

засвідчують, що інститут церкви не втручався в особисті немайнові відносини 

посполитих, а виконував культурну, духовну місію в державі. 

Отже, розглянувши скупу практику здійснення судочинства у справах 

проти віри, церкви, сім’ї та моралі за доби Української гетьманської держави 

(Війська Запорозького), що збереглася у відповідних судових книгах, 

Литовській метриці, архівних матеріалах, ми можемо зробити такі висновки: 

по-перше, після завершення Національно-визвольної війни українського народу 

у другій половині XVII ст. юрисдикція церковних судів була фактично 

скасована. Справи, що раніше належали до їхньої компетенції, стали 

розглядатися козацькими судами різних рівнів. Якщо правопорушення у сфері 

регулювання церковних відносин, вчинене в місті на магдебурзькому праві, то 

воно підвідомче відповідному територіально-магістратському суду; по-друге, з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
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огляду на те, що в досліджувану епоху українське звичаєве право залишалося 

ключовим джерелом національного права, то підсудність справи залежала від 

позивача. Окрім того, в другій половині XVII ст. в Україні продовжував 

застосовуватися як вид доказу випробовування водою, що генетично 

успадкований з правової системи Руської держави. Неперервність українського 

права, відтак, є доведеним фактом; по-третє, юридична відповідальність, що 

наставала за вчинені злочини проти церкви та віри, мала свою особливість. 

Вона полягала в тому, що остаточний судовий вирок узгоджувався з вимогами 

потерпілої сторони. У разі відсутності категоричних претензій і вимог до 

засудженого з боку потерпілого санкції могли бути пом’якшені, а для 

співучасників – узагалі скасовані; по-четверте, незважаючи на велику кількість 

судових інституцій, що діяли в Україні, справи про злочини проти релігії, сім’ї 

та моралі могли бути розглянуті судом будь – якої інстанції, незалежно від 

їхньої ієрархії у вертикалі цієї гілки влади.  

Означені особливості настання юридичної відповідальності за вчинення 

злочинів проти віри, церкви, сім’ї та моралі будуть підірвані у ході 

підпорядкування Київської митрополії Московському патріарху. Першим 

кроком для цього стало проведення, за підтримки гетьмана Івана Самойловича, 

помісного собору 1685 р. та обрання Митрополитом Київським Гедеона 

Четвертинського, який отримав посвяту з рук Московського Патріарха. 

Особливість даного собору полягає в тому, що вище духовенство – єпископат у 

ньому не брало участі, розраховуючи тим самим зірвати ініційовану гетьманом 

акцію. Не наважився приїхати на собор і сам претендент на митрополичий 

престол, однак це не завадило йому без жодної санкції на те Вселенського 

патріарха вирушити на посвяту до Москви [104 с. 230; 590, с. 285 – 287]. 

Царська грамота, видана Московським царем з нагоди обрання Гедеона 

Четвертинського на митрополію, урочисто проголошувала підтвердження 

«звичних прав і вольностей Київської митрополії». Як стверджує дослідниця 

історії церкви Н. Яковенко, такі ж грамоти отримають і наступні два 
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митрополити. Однак на початку ХVІІІ ст. ситуація кардинально зміниться у бік 

звуження церковних правомочностей [590, с. 287] 

Фактично підпорядкувавши українське вище духовенство, московський 

царат докладе усіх зусиль для легітимації своїх дій. Посилаючись на прохання 

українського народу, московський цар спорядив посольство до Вселенського 

патріарха. Заручившись підтримкою Великого візира Османської імперії, 

підкріпивши свої домагання 120 соболями та 200 золотих [384, с. 190–191]., 

посли 1686 р. отримали бажане - «Грамоту Діонісія, патріарха 

Константинопольського, яка дозволяє гетьману і усім чинам духовним і 

мирським обирати Київського митрополита і посилати його в Москву для 

хіротонії [27, с. 189]. Незважаючи на те, що в документі не йшлося про 

перепідпорядкування митрополії, а лише говорилося про посвяту митрополита, 

зміст грамоти очільниками світської і духовної влади Москви трактуватиметься 

по-своєму. «Саме так сталася велика трагедія українського народу – загублення 

своєї національної церкви», – слушно зауважив митрополит І. Огієнко [384, 

с. 191]. Негативні наслідки такого перепідпорядкування не примусили себе 

чекати. Звуження церковної юрисдикції української церкви відбудеться відразу. 

Уже на початку ХVІІІ ст. на українських землях у віданні Київського 

митрополита залишиться одна-єдина єпархія – Київська, а згодом уся 

митрополія буде переформатована на архієпископію [234, с. 102–104]. Разом із 

церквою під утиски потрапить освітнє і культурне життя українців [125, с. 385]. 

Понад триста років Київська митрополія не матиме права на самостійне 

управління у своїх єпархіях, а виборче і соборне церковне право взагалі буде 

скасоване. Змін зазнає і практика настання юридичної відповідальності за 

злочини проти віри, церкви, сім’ї та моралі. Судова реформа, ухвалення 

Духовного регламенту 1721 р., утворення Духовних Консисторій посилить 

втручання держави і церкви в сферу особистого життя, замінить м’які 

ліберальні норми звичаєвого права на прямі імперативні приписи. 

Втрата церковної самостійності передуватиме ліквідації національної 

державності та ліквідації останнього форпосту українського національного 
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духу – Запорозької Січі. Перетворившись на одну із провінцій Російської 

імперії, абсолютистська машина розпочне процес обмосковлення не лише 

правової системи, а й зітре з національної свідомості ті самобутні, характерні 

риси, які були притаманні українському церковному праву та його інститутам.  
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Висновки до розділу 4  

 

Отже, зародження християнства у Римські й імперії започаткувало відлік не 

лише церковного права, а й його окремих інститутів – юридичної 

відповідальності, настання якої неможливе без процесуального порядку, де 

встановлюється міра винуватості особи за злочини проти церкви, моралі та віри 

компетентним на те органом – церковним судом. Останньому підлягали як 

цивільно-правові спори, так і кримінальні справи. Обсяг компетенції та межі 

підсудності не були сталими, вони динамічно розвивалися і залежали від 

різноманітних факторів, у тому числі від ставлення держави до церкви, 

індивідуальних якостей законотворців, тобто імператорів, авторитету церкви в 

суспільстві тощо. Проаналізувавши історію становлення та функціонування 

церковного судочинства, ми умовно поділили його на чотири періоди. Перший 

період розпочався з моменту зародження християнства (І ст. н. е.), появи 

єпископського суду зі статусом арбітра та тривав до початку IV ст. – моменту 

офіційного визнання християнства Римською державою. Другий період 

ознаменувався введенням церкви до системи державної юстиції в 321 р. і 

тривав до реформ імператора Юстиніана VІ ст., характеризуючись наділенням 

церковного суду широкою компетенцією у сфері цивільної юстиції та 

запровадженням дуалізму у кримінальному процесі. Третій – охоплював 

хронологічні межі від середини VІ ст. – до кінця ХІ ст. Впродовж цього періоду 

відбулася деталізація реформаторського законодавства імператора Юстиніана у 

напрямку запровадження принципу належності відповідача у цивільних 

справах з одночасним обмеженням інституту подвійного судочинства у 

кримінальних справах проти духовенства. Четвертий період розпочався з 

моменту ухвалення імператором Олексієм Комніним у 1086 р. Новел, що 

остаточно сформували принципи розмежування світської і церковної 

юрисдикцій, та тривав до падіння Візантійської імперії у 1453 р. У цей період 

церковному суду надано право розглядати кримінальні справи по 

обвинуваченню духовенства та накладати як церковне покарання, так і санкції, 
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що передбачалися нормами світського кримінального права. Не виключалася 

практика спільних засідань церковного і світського судів у справах по 

обвинуваченню кліриками мирян і навпаки. В цивільному судочинстві 

юрисдикція церковного суду поширювалася на правопорушення проти 

християнської віри, церкви, моралі, а також шлюбно-сімейні спори (дійсність 

шлюбу, розлучення тощо). 

Поєднання церковної адміністративної та судової влади вплинуло на 

формування триланкової системи судочинства, яка остаточно сформувалася в 

ІV – V ст. Її організація та структура закріплювалися відповідними нормами 

канонічного права та приписами світського законодавства. До першої ланки 

належав суд єпархіального єпископа. Другою – визнавався собор єпископів або 

суд митрополита. Функції третьої ланки виконував патріарх або Вселенський 

Собор – вища інстанція у структурі церковних судів. 

Становлення церковно-судового процесу відбувалося в два етапи. 

Перший – започаткував себе на початку нової ери та тривав до легалізації 

християнства. Він характеризувався компромісними рисами, базувався на 

узгодженості сторін процесу, добровільності виконання рішень стороною, що 

програла справу, відсутністю ритуальних дійств, притаманних потестарному 

суспільству.  

Здобуття християнством державного статусу поклало відлік другого етапу, 

впродовж якого розгорнувся процес вмонтування церковного судочинства в 

систему світської юстиції. Увібравши основні принципи світського правосуддя, 

воно виробило дві моделі провадження – в цивільних та кримінальних справах. 

Зберігаючи свою індивідуальність і, подекуди, утаємниченість, церковний 

процес характеризувався публічністю, гласністю, усністю, фіксацією 

провадження, наявністю церковного представника (едикта, церковного 

повіреного). Йому також був притаманний обвинувальний характер, 

зворотність покарання, практика заочного винесення рішення. 

Модель, вироблена законодавчою та судовою практикою Візантії, набула 

широкого розповсюдження в країнах християнського світу, у тому числі на 
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Україні за доби Руської держави. Проте, потрапляючи на чужорідний грунт 

руського язичницького суспільства, пряма рецепція візантійської судової 

практики не стала доконаним фактом. Конкретно-історичні умови суспільного 

буття змушували пристосовуватися та створювали плацдарм для створення 

власної традиції церковного судочинства. 

Процесуальний порядок настання юридичної відповідальності за церковні 

правопорушення в Руській державі мав низку особливостей. По-перше, на 

відміну від Візантії, нормативне забезпечення церковної юрисдикції 

сформувалося в перші століття після християнізації. Воно відобразилося в 

комплексі джерел права, які ми поділили за походженням на три самостійні 

групи: пам’ятки права, рецепійовані із Візантії; руські джерела церковного 

права державного походження; пам’ятки права, видані ієрархами Київської 

митрополії, та постанови помісних соборів. Симбіоз нормативних актів 

національного та іноземного походження, церковного та світського характеру, а 

також необхідність розуміння грецьких джерел породило необхідність 

створення власних кодифікаційних збірок під назвою Кормчі книги, які стали 

основним джерелом права для церковно-судової практики. 

По-друге, структура церковного судоустрою на Русі, як і у Візантії, мала 

триланкову систему, проте, якщо в останній – нижчою інстанцією був суд 

єпископа, то в Руській державі першою ланкою були пресвітери та настоятелі 

монастирів. Друга ланка церковного суду у Візантії знаходилася в руках 

митрополита, а на Русі – у єпископа. Третя ланка у Візантійській імперії 

зосереджувалася у патріарха, натомість в Руській державі – у митрополита 

Київського, який міг або самостійно ухвалювати рішення, або скликати 

помісний Собор, або ж звертатися за допомогою до Константинопольського 

патріарха.  

По-третє, на противагу Візантійській імперії, де особливості державно-

церковних відносин постійно впливали на обсяг компетенції церковного суду, 

юрисдикція церковного суду на Русі була чітко визначена, закріплена 



384 

 
 

джерелами церковного права державного походження і впродовж усього 

періоду існування держави залишалася незмінною.  

По-четверте, процес розгляду справ у церковних судах Руської держави 

мав специфічні риси та окремі відмінності від моделі візантійського 

судочинства. Якщо остання висувала ряд обмежень до кола учасників судового 

процесу, зокрема до провадження не допускалися неповноправні категорії 

населення, віровідступники, засуджені та знеславлені, то на Русі існувала інша 

практика – участь у процесі мали право брати холопи та челядь, що не були 

суб’єктами світських правовідносин. Переконані, що зміна підходів до 

визначення кола учасників церковно-судового процесу відбулася через 

необхідність поширення християнських ідей, засад та принципів на увесь 

суспільний загал, включаючи челядь та холопів. Для православної церкви, яка 

просувала своє віровчення, потрапила в умови панування політеїзму, 

пріоритетним було заручитися визнанням, підтримкою громадськості, 

насамперед, проводити місіонерську, просвітницьку діяльність, здійснювати 

культурно-виховний вплив для укорінення її релігії, канонічних приписів у всіх 

куточках Руської держави. 

Відтак, спираючись на засади візантійської моделі, вітчизняна церковна 

юстиція не стала її ідентичним відтворенням. Під впливом конкретно-

історичних умов, пристосовуючись до нового соціуму, на Русі сформувалася 

самобутня традиція церковного процесуального права. 

Входження більшої частини території Русі до складу Великого князівства 

Литовського не вплинуло на інститут церковного судочинства, проте його 

функціонування впродовж ХІV – ХVI ст. зазнало змін. Проаналізувавши 

практику притягнення до юридичної відповідальності за церковні 

правопорушення, ми виокремили три періоди її  розвитку, комплекс 

юрисдикційних повноважень яких відрізнявся один від одного. На першому 

етапі (середина ХІV ст. до підписання Кревської унії 1385 р.) структура, 

організація діяльності, церковно-судовий процес залишалися незмінними, тобто 

такими, які були і в період Руської держави.  
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Укладення династичного шлюбу 1385 р. започаткувало новий етап для 

системи права, в яку почали проникати західноєвропейські релігійні традиції, 

що певною мірою впливали на авторитет церковного суду та вносили 

дисбаланс у ситуацію навколо юрисдикційних повноважень церковних судів. З 

одного боку, практика церковного судочинства демонструє системні випадки 

відмови архієреями здійснювати правосуддя або ж винесення незаконного 

рішення. Природно, що в таких умовах піддані держави намагалися знайти 

захист у світського суду. З іншого боку, мали місце безпосередні звернення 

мирян до гродських чи копних судів з питань шлюбно-сімейних спорів, при 

цьому судді брали до розгляду справи навіть тоді, коли вони їм були 

непідсудними. У зв’язку з цим фіксується значна кількість скарг митрополитів 

Київських, адресованих главі держави, щодо  предмета порушення світськими 

судами церковної юрисдикції, втручання у справи церкви та здійснення 

судочинства над представниками духовенства.  

Церковно-судова юстиція продовжувала функціонувати у двох формах: на 

підставі привілейних грамот, що передавали церкві право володіння на землі 

разом із людьми, що на них проживали (доменіальні суди), а також церковні 

суди загальної юрисдикції, що діяли в межах єпископій та розглядали справи 

щодо вчинення злочинів проти віри, церкви, шлюбно-сімейні спори (щодо 

розлучення, розпусти, перелюбства, кровозмішення, розподілу майна та 

спадкові спори). Апеляційною інстанцією для них був суд митрополита 

Київського, однак на практиці даний принцип постійно порушувався. У 

випадку незадоволення рішенням церковного суду сторони традиційно 

зверталися до гродського суду або до трибуналу чи, навіть, до глави держави. 

Спори щодо земельної власності, де однією стороною виступала церква чи її 

представники, а іншою – світські феодали, розглядалися державними судами. 

Однак внутрішньоцерковні справи, порушені проти кліриків, розглядалися 

винятково церковними судами. Як бачимо, порівняно з попередньою епохою 

юрисдикційні повноваження церкви значно звузилися. 
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Третій період функціонування церковної юстиції розпочався після 

ухвалення Третього Литовського Статуту 1588 р., норми якого визначили 

компетенцію церковного суду у ВКЛ. До підсудності церковних судів 

потрапили спори про дійсність заручин, здійснення розлучення, 

кровозмішення. Було здійснено розмежування повноважень світського та 

церковного судів. Останній розглядав будь-які шлюбно-сімейні справи, однак 

спори майнового характеру потрапили до компетенції світських судів. 

Повноваження церковних судів, порівняно із попередньою епохою, були значно 

звужені, з одного боку, проте з іншого, – вони були чітко виписані і 

законодавчо зафіксовані.  

Таким чином, зміни, що відбулися в політичному житті Великого 

князівства Литовського, призвели до втрати церковним судом свого авторитету 

та повноважень. Система церковного судоустрою, що бездоганно працювала у 

Руській державі, дала збій. В орбіту світської судової юрисдикції у ВКЛ усе 

частіше потрапляли справи, раніше підсудні лише церковному суду. 

Настання юридичної відповідальності за протиправні дії козаків проти 

віри, церкви та моралі в Запорозькій Січі регламентувалося звичаєвим правом 

та мало свої особливості. Судові справи даної категорії, як зрештою і інші, 

розглядалися в загальній системі козацьких судів. Церковному суду, як окремій 

владній інституції, не вдалося проникнути на територію вольностей Війська 

Запорозького. Його юрисдикція не поширювалася на козацьке середовище. 

Вища духовна влада на Січі належала кошовому отаману. Церква інституційно 

підпорядковувалася очільнику Запорозької Січі, а духовенство присягало йому 

на вірність. Водночас судовий процес зазнав впливу з боку православної віри, 

яка не дозволяла в дні великого посту, церковних свят здійснювати будь-які 

слідчі дії, а присяга перед Богом мала важливе доказове підґрунтя під час суду.  

Практика настання юридичної відповідальності за злочини проти віри, 

церкви, сім’ї та морали Української гетьманської держави ґрунтуватиметься на 

засадах звичаєвого права, яке відносить дані справи до юрисдикції світського 

суду, характеризуються гуманністю, людиноцентризмом, м’якістю покарання. 
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В цей період церковна юстиція характеризуватиметься лише справами 

внутрішнього характеру. Такий підхід до здійснення судочинства буде витерто 

російською абсолютистською машиною, яка перші кроки наступу на українське 

правову традицію почне здійснювати відразу після переходу Київської 

митрополії у 1686 року. Ухвалення Духовного регламенту та проведенням 

консисторіальної реформи на початку ХVIII ст. спричинить втручання держави 

у сферу шлюбно-сімейних відносин, повсякденне життя своїх підданих. 

Порушення особистих немайнових прав громадян засвідчують намагання 

державної влади встановити тотальний контроль над усіма сферами 

суспільного життя. Російське шлюбно-сімейне право умовно можна назвати 

державно-церковним, де прерогатива регулювання належала державі, на 

відміну від шлюбно-сімейного права УГД, де шлюбно-сімейні відносини 

підпадали під монопольне регулювання родини, а вже потім церкви.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

розв’язання наукового завдання, що виявляється у функціональних 

можливостях інституту юридичної відповідальності у сфері церковного права, 

який забезпечував (інколи власним авторитетом, а подекуди спільно із 

світськими установами) невідворотність покарання за вчинені правопорушення 

проти віри, церкви, сім’ї та моралі впродовж усього періоду, визначеного 

хронологічними межами дослідження. Найбільш вагомими серед них є:  

1. Аналіз науково-дослідницької історіографічної літератури із обраної 

нами проблематики надав можливість класифікувати її на п’ять самостійних 

груп: дореволюційну, літературу еміграційних кіл, радянську, сучасну 

вітчизняну та зарубіжну. Досліджуючи проблематику становлення інституту 

юридичної відповідальності в церковному праві, можливо ствердно 

констатувати, що кожен з історіографічних напрямів мав низку помилок, хиб та 

прогалин, що були покликані відповідними соціально-політичними умовами, в 

яких перебували дослідники. Літературі дореволюційного періоду, зазнаючи 

певних цензурних обмежень синодальної епохи, вдалося актуалізувати питання 

церковного правопорушення, церковного покарання та окреслити діяльність 

духовного суду. Радянська історіографія характеризується відсутністю будь-

яких робіт із даної проблематики. Винятком стали окремі розвідки про історію 

церкви, які сповідували принципи військового атеїзму. Для наукової 

літератури, що з’явилася в безцензурних еміграційних колах, характерні 

прогресивні висновки, однак брак нормативного та джерельного матеріалу не 

дозволив комплексно висвітлити усі посталі проблеми. Сучасна зарубіжна та 

вітчизняна каноністика перебуває у процесі свого становлення. Нині з’явилися 

наукові розвідки, в яких автори намагаються з’ясувати сутність церковного 

права, проаналізувати зміст його джерел, простежити за роботою церковних 

судів. Однак комплексного монографічного дослідження, яке б присвячувалося 

інституту юридичної відповідальності в церковному праві, донині немає. 
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Переконані, що в сучасних умовах розвитку правової науки слід не лише 

показати специфіку церковного права, а й привернути і загострити увагу на 

малодосліджених його інститутах, які мали ряд особливостей. 

2. Виходячи із аналізу основних категорій і понять, якими ми  оперували 

під час підготовки роботи, постала необхідність сформулювати окремі 

авторські підходи до їхнього розуміння. Насамперед, поняття «канонічне 

право» пропонується визначати як сукупність релігійно-догматичних правил, 

ухвалених і затверджених на Вселенських Соборах, що регулюють 

внутрішньоцерковні відносини і слугують основою, догматичним 

обґрунтуванням існування церкви. Норми канонічного права незмінні та спільні 

для всіх православних релігійних громад, незалежно від того, в яких країнах 

вони зареєстровані.  

На відміну від канонічного, під церковним правом слід розуміти 

сукупність канонічних норм та інших правил, що створювалися окремими 

помісними церквами, а також комплекс відповідних нормативно-правових 

актів, ухвалених органами державної влади, які регулюють як 

внутрішньоцерковні, так і зовнішньоцерковні відносини. Відтак визначення 

церковного права є поняттям за своїм змістом ширшим, що включає в себе й 

категорію канонічного права.  

Враховуючи світську і церковно-правову традицію праворозуміння, 

пропонуємо церковне правопорушення визначити як винувате, спрямоване 

проти церковних правил діяння або бездіяльність, вчинене 

деліктоспроможною особою, за яке настає відповідальність, передбачена 

нормами церковного права. Церковному правопорушенню притаманні такі 

ознаки: форма вчинення (активна чи пасивна), вольовий характер (умисел чи 

необережність), протиправність, винуватість, караність, а також діяння або 

бездіяльність, вчинені суб’єктом церковного правопорушення.  

Поняття «церковне покарання», відтак, ми визначаємо як санкцію, що 

застосовується церковно-судовою владою до порушника її норм із числа 

представників церковної громади, яка полягає у обмеженні або позбавленні 
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певних прав і благ, якими володіла особа як суб’єкт церковних відносин, з 

метою його розкаяння та виправлення. Дві останні категорії є складовими 

інституту юридичної відповідальності в церковному праві, який регламентує 

нормативні, фактичні та процесуальні підстави настання юридичної 

відповідальності, забезпечує застосування до винної у церковному 

правопорушенні особи засобів судового примусу, передбачених джерелами 

церковного права у визначеному процесуальному порядку. На цей інститут 

покладалася не лише функція охорони церковних правовідносин заради 

попередження правопорушень, а й каральна, захисна, виховна місії. 

3. Формування інституту юридичної відповідальності в церковному праві 

пройшло три етапи. Перший – розпочався із моменту зародження християнства 

та тривав до його легалізації. У цей час юридична відповідальність 

регламентувалася приписами Святого Письма, Правил Святих Апостолів, 

Правил Святих Отців церкви та охоплювалася категорією відлучення.  

Проголошення християнства державною релігією у Римській імперії 

започаткувало новий етап розвитку церковного права і його інститутів. У цей 

період державна влада взяла на себе обов’язок на законодавчому рівні 

упорядкувати систему церковних правопорушень та встановити обсяги 

юридичної відповідальності за їх вчинення. Вони містяться у кодексах 

Феодосія 438 р. та Юстиніана 534 р., Новелах Юстиніана, Еклозі 741 р., 

Прохіроні 878 р., Епанагозі 889 р., Василіках 890 р.  

Третій етап становлення інституту юридичної відповідальності у сфері 

регулювання церковних відносин характеризувався процесом рецепції норм 

візантійського права до правової системи Руської держави. Він відбувався 

паралельно із християнізацією руського суспільства та ухваленням 

великокнязівських церковних уставів, на які покладався тягар регулювання 

зазначеного інституту. 

4. Витоки формування нормативних підстав настання юридичної 

відповідальності в церковному праві сягають періоду легалізації християнства 

Римською імперією в 313 р. Завершального вигляду їм надала епоха 
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Вселенських Соборів та законодавча діяльність візантійських імператорів. 

Аналіз джерел церковного права Візантійської імперії продемонстрував 

наявність двох нормативних підстав настання юридичної відповідальності в 

церковному праві. Вона виникала при вчиненні злочинів проти віри та злочинів 

проти моралі. При цьому видова характеристика цих груп злочинів у різних 

правових пам’ятках права Візантії має певні відмінності, а саме: змінюється 

кваліфікація окремих ознак злочину, піддаються деталізації пом’якшуючі та 

обтяжуючі обставини їхнього вчинення, розширюється коло караних 

протиправних діянь тощо. Санкції відповідних статей за родовою ознакою ми 

поділили на сім груп. До першої – належать покарання, пов’язані із 

позбавленням винної особи життя, – смертна кара, що застосовувалася у 

простій (повішення, обезголовлення мечем) або кваліфікованій формі (спалення 

на вогнищі, каменування). Друга група охоплює різноманітні способи тілесних 

покарань: скалічення (відрізання носа, відрубування рук, вирізання язика, очей, 

оскоплення), відрізання волосся, побиття різками тощо. До третьої – належать 

майнові санкції у формі конфіскації рухомого чи нерухомого майна, виплати 

грошових штрафів різноманітних розмірів. Покарання, пов’язані із 

позбавленням волі, становлять четверту групу. Санкції у формі вигнання із 

країни, столиці або окремого населеного пункту на острівну частину держави 

та проскрипція належать до п’ятої групи. До шостої та сьомої – належать 

покарання, що характеризувалися позбавленням окремих цивільних і судово-

процесуальних прав (спадкових, майнових, шлюбних, судово-процесуальних) 

та пов’язані з обмеженням адміністративних правомочностей (право обіймати 

громадські, адміністративні чи державні посади тощо). 

5. Настання юридичної відповідальності відбувалося лише у визначеному 

процесуальному порядку, який до утвердження християнства у статусі 

державної релігії Римської імперії мав риси добровільного арбітражу, 

характеризувався компромісністю, базувався на узгодженості дій з усіма 

сторонами процесу, добровільності виконання рішень стороною, що програла 

справу, відсутністю ритуальних дійств, притаманних потестарному суспільству. 
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Із початком IV ст. церковний суд стає самостійною ланкою в системі державної 

юстиції, до компетенції якої належали як кримінальні, так і цивільні справи. 

Реформи імператора Юстиніана закріплюють принцип належності відповідача 

у цивільних справах, кримінальні справи світських людей передаються до 

компетенції світського суду, а злочини духовенства розглядаються церковним 

судом. Остаточне розмежування світської і церковної юрисдикції відбулося у 

1086 р. новелами імператора Олексія Комніна. Церковному суду були передані 

усі справи проти християнської віри, церкви, моралі, шлюбно-сімейні спори та 

кримінальні справи проти духовенства. При цьому не виключалася практика 

спільних засідань церковного і світського судів у справах по обвинуваченню 

кліриками мирян і навпаки. 

Судоустрій церковних судів Візантійської системи мав триланкову 

структуру, яка складалася: із найнижчої ланки – суду єпархіального єпископа; 

другу становив собор єпископів або суд митрополита, а до третьої ланки 

належали суди патріарха або Вселенського Собору. Процес вмонтування 

церковного судочинства в систему державної юстиції спричинив запозичення 

принципів та засад, притаманних світському правосуддю. Процесуальний 

порядок настання юридичної відповідальності за церковні правопорушення 

характеризувався публічністю, гласністю, усністю, фіксацією провадження, 

наявністю церковного представника (едикта, церковного повіреного). Йому 

також був притаманний обвинувальний характер, зворотність покарання, 

практика заочного винесення рішення. 

6. Римська християнська релігія та візантійська правова спадщина стали 

основою не лише для формування церковного права, а й для поширення його на 

всьому європейському континенті, у тому числі й на Україні періоду Руської 

держави. Однак, потрапляючи на чужорідний грунт руського язичництва, пряма 

рецепція як нормативних підстав настання юридичної відповідальності, видів 

покарань за церковні правопорушення, так і судової практики не стала 

доконаним фактом. Причиною цього стали відповідні конкретно-історичні 

умови суспільного буття, що змушували церковне право пристосовуватися до 
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нових умов та обставин. В такий спосіб створювалася власна церковно-правова 

традиція, яка набувала своєрідних, окремішних від візантійського права, рис. 

7. Незважаючи на переважне сприйняття Руссю канонів східної правової 

традиції, специфіка місцевого (руського) релігійного життя вносила свої 

корективи. Аналіз джерел права обох країн дає підстави твердити про 

достатньо умовний варіант сприйняття візантійської правової проекції 

системою руського церковного права. Не бачимо підстав надто апологезувати 

місіонерську роль візантійського церковного права, фокусуючи увагу на 

значному масиві відповідних складів злочинів, які не були відомі візантійській 

церковній традиції, а, відтак, стали продуктом власної національної 

правотворчості. Якщо окремі склади злочинів, що історично вперше з’явилися 

в законодавстві Візантії, синхронно переносилися в устави великих князів 

київських, то інші, такі як порушення чи проголошення неправдивої присяги, 

богохульство, належність до інших релігій (окрім політеїстичних), не 

відклалися у правовій системі Руської держави. Окрім того, правова думка 

великокнязівської влади виробила цілий пласт складів правопорушень, 

невідомих для правової традиції Сходу, та передала їх до юрисдикції церковних 

судів.  

Проаналізувавши ознаки церковних правопорушень, передбачених 

руськими джерелами церковного права державного походження, за видовою 

характеристикою, ми поділи їх на чотири групи. Як і у Візантійській імперії, на 

Русі першу групу становили злочини проти віри та церкви, другу – злочини 

проти сім’ї та моралі. Третю та четверту – охоплюють діяння, що у 

Візантійській імперії протиправними не вважалися. Натомість джерела 

церковного права Руської держави включили їх до категорії правопорушень. 

Таким чином, до третьої – належать злочини проти особистої свободи та честі, 

а до четвертої – інші злочинні діяння, віднесені князівським законодавством до 

церковної юрисдикції, які не пов’язані із віросповіданням, мораллю, інститутом 

сім’ї та шлюбу.  
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Як і у Візантійській імперії, самостійну групу церковних правопорушень 

становили проступки церковних людей, тобто священиків, ченців, паламарів, 

проскурниць, єпископів тощо. Вони стосувалися принципів морально-етичної 

поведінки духовенства, виконання їхніх професійних обов’язків, порядку 

священницької служби, територіальної юрисдикції та окремих питань 

чернечого життя. 

8. Стримана рецепція візантійського права простежується і при 

порівняльному аналізі видів покарань за церковні правопорушення у Візантії і 

на Русі. Законодавство обох країн за вчинення найтяжчих злочинів проти віри 

передбачало відлучення від церкви. Проте історичний досвід продемонстрував, 

що практика застосування анафеми у Візантії не прижилася в Руській державі. 

Вона не вкладалася в канву правової системи та не мала значного поширення в 

складний період християнізації руського суспільства. Те саме можна 

стверджувати і про застосування тілесних покарань та смертної кари. 

Незважаючи на нормативне закріплення останньої в Кормчій книзі за вчинення 

чародійства, маніхейства, злочинів проти основ християнства, практика 

реалізації, передбачених церковним законодавством санкцій, зводилася до 

поодиноких випадків. Загалом церковні покарання в Руській державі були 

більш ліберальнішими, гуманнішими, в них перевага надавалася штрафним 

санкціям. У своїй більшості проголошені вироки мали біль м’яку регулятивну 

частину, порівняно із санкціями матеріального церковного права, що 

інкримінувалися правопорушнику. На церкву покладалися передусім не 

каральна місія, а функції просвітницького, місіонерського характеру, які 

полягали в ознайомленні русинів з основами християнського віровчення та 

його поширенні в умовах пануючого язичництва.  

9. Відмінності між візантійською і руською правовою системами 

простежуються і в межах процесуального порядку настання юридичної 

відповідальності за церковним правом. Вони полягають в структурі церковного 

судоустрою, яка в Руській державі складалася із першої ланки – суду пресвітера 

чи настоятеля монастиря, другої – суду єпископа, третьої – суду митрополита 
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Київського або помісного Собору. Розбіжності містяться у визначеному колі 

учасників церковно-судового процесу. Так, на Русі участь у суді мали право 

брати холопи та челядь, що не були суб’єктами світських правовідносин та не 

допускалися до судового процесу у Візантії. Конкретно-історичні умови 

Руської держави вимагали поширення християнських ідей, засад та принципів 

на увесь суспільний загал, включаючи челядь та холопів. Для православної 

церкви, яка просувала своє віровчення і потрапила в умови панування 

політеїзму, пріоритетним було заручитися визнанням, підтримкою 

громадськості, насамперед, проводити місіонерську, просвітницьку діяльність, 

здійснювати культурно-виховний вплив для укорінення її релігії, канонічних 

приписів в усіх куточках Руської держави. Крім того, відмінність 

простежується між юридичною відповідальністю в світському і церковному 

кримінальному праві, адже останнє не знало середньовічного «права-

привілею», обстоюючи рівність усіх мирян перед Богом.  

10. Входження українських територій до складу Великого князівства 

Литовського і Королівства Польського не вплинуло на правову систему загалом 

і церковне право зокрема, щоправда зазнало окремих змін, викликаних 

перетвореннями в державно-церковних відносинах чи іншими суспільно-

політичними обставинами, характерними для цього періоду. Нормативні 

підстави настання юридичної відповідальності в церковному праві Великого 

князівства Литовського фіксувалися різноманітними за походженням 

джерелами права, які здебільшого містили як рецепійовані положення із 

законодавства Русі, так і невідомі раніше норми права, що з’явилися в нових 

умовах українського середньовіччя.  

На підставі аналізу відповідних правових пам’яток нами виокремлені 

правопорушення, які, залежно від об’єкта посягання, поділені на злочини проти 

віри та церкви, злочини проти сім’ї та моралі, злочини проти особистої свободи 

та честі. З огляду на склади злочинів можна констатувати, що Велике 

князівство Литовське було єдиною у Європі державою, де охорона 

християнських засад не руйнувала релігійної толерантності, яка не лише 
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декларувалася, а й юридично закріплювалася відповідними джерелами права. 

Люблінська унія 1569 р. та утворення Речі Посполитої не змінили владної 

політики щодо співіснуванні католицької і православної церкви. Державна 

влада ставила християнство в пріоритет порівняно із іншими релігіями 

(іудейством, ісламом), а третій Литовський статут не лише закріпив принцип 

віротерпимості, заборонив переслідування за релігійною ознакою, а й 

присвятив значну кількість артикулів охороні основних засад християнського 

віросповідання, інституту сім’ї, моралі та честі. До ухвалення Берестейської 

унії 1596 р. в державі зберігався баланс між церквами римського і грецького 

обряду, а підстави настання юридичної відповідальності в сфері церковної 

юрисдикції регламентувалися на законодавчому рівні.  

11. Зближення Великого князівства Литовського та Королівства 

Польського зумовило проникнення західноєвропейського права до русько-

литовської правової системи. Як результат, обсяги та види санкцій за злочини 

проти віри, церкви, сім’ї та моралі зазнали змін. Завдяки трьом литовським 

статутам та окремим джерелам церковного права, ухваленим у цей період, 

можна простежити за вказаною трансформацією. Їхній аналіз дає підстави 

стверджувати, що відбувається певний синтез, що, з одного боку, вказує на 

безпосередню рецепцію русько-литовським правом правової традиції своєї 

попередниці – Руської держави, а з другого, – фіксує вплив 

західноєвропейського права, що полягає у посиленні каральних санкцій в 

нормах церковного права. До покарань, що застосовувалися за церковні 

правопорушення у Великому князівстві Литовському, належать: позбавлення 

майнових прав, конфіскація майна або грошові штрафи на користь церкви, 

держави чи потерпілої особи, тілесні покарання та смертна кара. Два останні 

види були домінуючими. Вони застосовувалися за злочини проти 

християнської віри, не виокремлюючи при цьому належності правопорушника 

до однієї чи іншої християнської конфесії.  

Відтак, Велике князівство Литовське стало першим серед країн 

середньовічної Європи, де релігійна терпимість не лише проголошувалася, а й 
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юридично закріплювалася приписами відповідних законодавчих актів. Правова 

система передбачала й умови звільнення від відповідальності, окремі з яких 

могли застосовуватися у сфері церковних відносин, зокрема у випадку не 

досягнення правопорушником семилітнього віку, примирення потерпілого із 

відповідачем, що поєднується із церковним прощенням та помилуванням, та 

смерть правопорушника. Звільнення від юридичної відповідальності за злочини 

проти віри, церкви, сім’ї та моралі залежало від різноманітних обставин, однак 

вони вказували на достатньо високий рівень розвитку правової думки того часу. 

12. Симбіоз правових систем та правових культур Заходу та Сходу 

вплинув також на процесуальний порядок настання юридичної 

відповідальності. Аналіз практики притягнення до юридичної відповідальності 

за церковні правопорушення дозволив виокремити три етапи її розвитку. На 

першому етапі (середина ХІV ст. – до підписання Кревської унії 1385 р.) 

структура, організація діяльності, церковно-судовий процес залишалися 

незмінними, тобто такими, якими були у період Руської держави. Укладення 

династичного шлюбу 1385 р. започаткувало новий етап для системи права, в 

яку почали проникати західноєвропейські релігійні традиції, що певною мірою 

впливало на авторитет церковного суду та вносило дисбаланс у ситуацію 

навколо юрисдикційних повноважень церковних судів. Третій період 

функціонування церковної юстиції розпочався після ухвалення Третього 

Литовського Статуту 1588 р., норми якого визначили компетенцію церковного 

суду у Великому князівстві Литовському. До підсудності церковних судів 

потрапили спори про дійсність заручин, здійснення розлучення, 

кровозмішення, будь-які шлюбно-сімейні справи, окрім спорів майнового 

характеру. Відтак повноваження церковних судів, порівняно із попередньою 

епохою, були значно звужені. 

Розширення повноважень світського суду, насамперед, пов’язано із 

транспарентністю, відкритістю церковних відносин, що перетворилися на 

об’єкт впливу громадянського суспільства. Такі обставини покликані не лише 

відповідним правовим регулюванням, а й судовою практикою, що була 
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продиктована бажанням учасників процесу звертатися до тієї судової 

інституції, яка мала більшу владу, потужніший авторитет і рішення якої буде 

визнане усіма суб’єктами процесу та, зрештою, виконане. Так, в орбіту 

світської судової юрисдикції потрапили справи, що були підсудні лише 

церковному суду. Це підтверджується матеріалами Литовської метрики, актами 

судових книг та іншими документами, розміщеними у джерелознавчих студіях. 

Приклади із судової практики демонструють, що така трансформація 

процесуального порядку настання юридичної відповідальності за церковні 

правопорушення мали місце на всій етнографічно українській території, що 

входила до Великого князівства Литовського, а згодом – до Речі Посполитої. 

13. Нормами звичаєвого права у Запорозькій Січі здійснювалася правова 

регламентація настання юридичної відповідальності не лише за здійснення 

побутових злочинів, а й протиправних діянь, спрямованих проти віри, церкви, 

сім’ї та моралі. Правова думка козацької республіки так і не створила 

спеціальних судів для розгляду вищеназваних справ, незважаючи на 

присутність священика в козацькому середовищі та церкви як атрибута 

православ’я. Главою січового товариства як у мирний, так і у воєнний час 

залишався кошовий отаман, якому належала й вища духовна влада. Незалежно 

від видів злочину, суб’єктів їх вчинення, об’єкта посягання, невідворотність 

покарання забезпечувалася загальними судовими інституціями, діючими на 

Запорозькій Січі чи у її вольностях.  

14. Українська держава (Військо Запорозьке) як спадкоємиця правових 

традицій Запорозької Січі не лише взяла на озброєння її правову систему, а й 

праворегулятивними засобами значно удосконалила її, особливо в частині 

юридичної відповідальності за злочини проти віри, сім’ї та моралі. У ході 

Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького середини ХVII 

ст. в правовому просторі новопосталої держави з’являється нова група джерел 

права, серед яких вирізняються гетьманські універсали. У цих актах 

гетьманської влади, ухваленням яких глава держави оперативно реагував на 

суспільно-політичну ситуацію, що складалася в умовах воєнного часу або під 
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час тимчасового замирення, знайшли відображення норми, які визначали нові 

склади злочинів та встановлювали юридичну відповідальність за їхнє вчинення. 

Зміст універсалів, якими запроваджувалися склади злочинів проти церкви, сім’ї 

та моралі, здебільшого мав казуїстичну основу, тобто характеризувався 

застосуванням правових норм до окремих юридичних фактів. 

Порівняння церковно-правового інституту юридичної відповідальності 

Української гетьманської держави із відповідним інститутом Московського 

царства та правовими системами окремих країн Західної Європи дало підстави 

стверджувати, що вітчизняна система злочинів і покарань проти віри, церкви, 

сім’ї та моралі мала особливі, характерні риси. Вони спиралися на засади 

«здорового глузду», характеризувалися людиноцентризмом, гуманністю, 

гнучкістю, відзначалися порівняно м’якшими санкціями тощо. 

15. Проаналізувавши нормативні та процесуальні підстави юридичної 

відповідальності в церковному праві середньовічної України, можемо 

констатувати, що християнство як релігія та церковна організація як інституція 

із проникненням на українські терени поступово завойовувала все нові сфери 

впливу. Намагання здобути суспільний авторитет у перші роки християнізації 

Русі не дозволило запроваджувати суворі міри покарання за злочини проти 

церкви. Натомість поширення та утвердження релігії у статусі основної віри 

русинів дозволило їм проникнути в усі сфери життя. Зміни державного 

політико-правового режиму не вплинули на послаблення юридичної 

відповідальності за церковні правопорушення, адже випадків декриміналізації 

злочинів проти віри, церкви, сім’ї та моралі не зафіксовано. 

16. На основі аналізу документальних джерел, судової практики здійснено 

періодизацію еволюції інституту юридичної відповідальності у сфері 

регулювання державно-церковних правовідносин в Україні у визначених 

хронологічних межах, який пройшов етап свого становлення в часи 

запровадження християнства на Русі (ІХ – ХІV ст.), зазнав трансформації під 

впливом західно-європейського права в період перебування українських земель 

у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої (ХІV – перша 
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пол. ХVІІ ст.) та цілісно сформувався, ввібравши в себе національні традиції 

звичаєвого права в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому) 

(друга пол. ХVІІ ст.). 

17. Інститут юридичної відповідальності в церковному праві Української 

гетьманської держави ґрунтувався на засадах звичаєвого права, яке відносило 

справи проти віри, церкви до юрисдикції світського суду. Церковна юстиція 

характеризувалася лише справами внутрішнього характеру. Такий підхід до 

здійснення судочинства буде знищено російською абсолютистською машиною, 

яка перші кроки наступу на українське правову традицію почне здійснювати 

відразу після переходу Київської митрополії у 1686 року до складу 

Московського патріархату. Проникнення імперського режиму в сферу 

державно-церковних відносин з часом призведе до цілковитої втрати 

національної державності в кінці ХVIII ст. 

18. За результатами проведеного дослідження, внесені пропозиції до 

Комітету Верховної Ради України щодо необхідності доповнити проект Закону 

України «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких 

знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-

агресором», про посилення юридичної відповідальності за порушення 

законодавства про релігійні організації. 
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