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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 

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, 
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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 

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; 
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– продемонструвати судову практику притягнення до юридичної 

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

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 генезис 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. 

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 
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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).  

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 
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інституту юридичної відповідальності в церковному праві Візантійської 

імперії, Руської держави, Галицько-Волинської держави, Великого князівства 

Литовського, Речі Посполитої, Української гетьманської держави (Війська 

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. 

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 
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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 

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 
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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;  

– 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; 

– 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, 
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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 

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 р.); Конференції 

«Сучасні проблеми порівняльного правознавства» (м. Ужгород, 6 - 8 травня 

2015 р.); 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 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум: 

історія і сучасність» (м. Одеса, 28 – 29 жовтня 2016 р.); П’ятій Міжнародній 

науково-практичній конференції «Малинівські читання» (м. Острог, 

30 вересня – 1 жовтня 2016 р.); 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 
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Православної Церкви (1 – 3 листопада 1991 р.) (м. Київ, 23 листопада 

2016 р.); Першій Міжнародній науково-практичній конференції «Історія 

вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу» (м. Київ, 

6 жовтня 2016 р.); 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 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє» 

(м. Харків, 3 – 4 листопада 2017 р.); 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 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука 

нового часу: традиції та вектори розвитку» (м. Одеса, 9 березня 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні правові системи 

світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Київ, 9 – 10 березня 

2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

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

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Развитие 

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

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

національного законодавства» (м. Кропивницький, 19 квітня 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку 

юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Шляхи вдосконалення нормативно-

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

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

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

24 – 25 серпня 2018 р.); 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 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Вплив юридичної науки на 

розвиток міжнародного та національного законодавства» (м. Харків, 15 – 

16 лютого 2019 р.). 

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 

базах, 6 публікацій висвітлені у закордонних фахових виданнях та в 23 

матеріалах і тезах доповідей на наукових міжнародних та всеукраїнських 

конференціях. 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено його зв’язок із науковими програмами, планами, темами, 

сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет, розкрито функціональні 

можливості методів дослідження, наведено науково-теоретичну, 

нормативну та емпіричну основу дисертації, висвітлені положення 

наукової новизни, обґрунтовано практичне значення одержаних 

результатів, містяться відомості про апробацію матеріалів роботи та 

публікації автора. 

Розділ 1 «Історіографія, джерела та методологія дослідження» 

складається з трьох підрозділів та висновків до розділу і містить 

характеристику стану наукового розроблення теми, використаних методів 

дослідження, джерел, аналізу церковного права загалом та інституту 

юридичної відповідальності в церковному праві зокрема. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукового опрацювання проблеми, джерела та 

методологічні засади дослідження» проведено аналіз загальної і спеціальної 

літератури з проблематики дослідження. Здійснено класифікацію літератури. 

Виокремлено дореволюційну, літературу еміграційних кіл, радянську, сучасну 

вітчизняну та зарубіжну. Стверджується, що кожен з історіографічних 

напрямів мав низку помилок, хиб та прогалин. В літературі дореволюційного 

періоду, що представлена напрацюваннями каноністів (І. Бердников, 

М. Горчаков, М. Заозерський, М. Красножен, П. Лашкарьов, М. Мілаш, 

М. Остроумов, А. Павлов, І. Скворцов, М. Суворов та інші), роботами 

істориків права (М. Владимирський-Буданов, А. Кістяківський, 

І. Малиновський, М. Максимейко, М. Ясинський та інші), роботами істориків 

церкви (В. Болотов, Є. Болховітінов, А. Лебедєв, М. Карамзін, М. Тальберг та 

інші), що зазнавала певних цензурних обмежень, вдалося актуалізувати 

питання церковних правопорушень, покарань, висвітлити діяльність 

церковного суду.  

Радянська історіографія характеризується відсутністю робіт із даної 

проблематики, за винятком окремих розвідок М. Брайчевського, Б. Рибакова, 

Ю. Свідерського, Ф. Шабульдо, Я. Щапова, С. Юшкова, присвячених історії 

церкви, державно-церковним відносинам.  

Для наукової літератури, що з’явилася в еміграційних колах, характерні 

незаангажовані висновки, однак брак джерел не дозволив комплексно 

висвітлити усі посталі проблеми. Вона представлена напрацюваннями 

істориків церкви (І. Власовського, О. Лотоцького, І. Огієнка, М. Чубатого та 
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інших), а також державних діячів Української революції 1917 – 1921 рр. 

(М. Грушевського, Д. Дорошенка, В. Липинського, М. Стахова та інших). 

Автори обстоювали ідею незалежності української церкви, порушували 

питання функціонування церковних судів в Україні, інших відносин релігійної 

сфери. 

Здобутки вітчизняної української історіографії зараховано до окремої 

групи. Проблематика церковного права актуалізується у дослідженнях 

В. Вакіна, О. Волощенко, Т. Горбаченко, В. Козленко, В. Ластовського, 

М. Левчук, М. Лубської, В. Лубського, С. Місевича, І. Пристінського, 

С. Сливки, В. Ульяновського, Ю. Цвєткової. На окремих нормативно-правових 

актах, які визначали становище церкви, внормовували її права та обов’язки, 

зупинялися й інші дослідники історії права, зокрема І. Бойко, М. Бедрій, 

О. Вовк, І. Гриценко, Р. Губань, Л. Дячук, П. Захарченко, Г. Лаврик, 

М. Мірошниченко, П. Музиченко, Л. Попсуєнко, В. Самохвалов, І. Терлюк, 

О. Шевченко та інші. 

Базовий рівень пізнання історії церкви забезпечили праці сучасних 

істориків – О. Бойка, І. Ісіченка, А. Колодного, О. Крижанівського, 

Ю. Мицика, С. Плохія, В. Рички, І. Скочиляса, О. Субтельного та інших. При 

вирішенні науково-дослідницьких завдань значну допомогу надали  

напрацювання вітчизняних теоретиків права, серед яких слід назвати 

І. Безклубого, С. Бобровник, Ю. Бисагу, О. Зайчука, В. Котюка, А. Колодія, 

О. Копиленка, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, В. Сердюк, Ю. Шемшученка та 

інших.  

Окрему групу становлять роботи зарубіжних учених. Серед них 

виділяються роботи російських істориків церковного права (В. Андрощук, 

О. Белякова, А. Величко, О. Вишневський, В. Єфімовських, А. Ференс-

Сороцький, В. Ципін), польських, литовських, білоруських істориків, зокрема 

А. Бейловського, Е. Гудавічуса, К. Горскі, Ю. Довнара, І. Юхо, 

А. Яблуновського та праці західноєвропейських науковців, серед яких – 

П. Берман, С. Дж. Берман-Барретт, Л. Джероза, Н. Джозеф, С. Захарі, 

Б. Мецгер, Дж. Попович, Т. Керлей, А. Фрогер та інші. 

Використано значну кількість правових, історичних та канонічних 

джерел, що містяться в збірниках різних історичних епох як вітчизняного, так і 

зарубіжного походження. Висновки та узагальнення спиралися на відповідний 

пласт матеріалів судової практики, котрі містяться в Литовській Метриці, 

Архіві Південно-Західної Росії, в документах, виявлених у фондах 

Центрального державного історичного архіву України у м. Києві.  

Для досягнення дослідницької мети застосовано поліметодологічний 

підхід, що поєднав у собі філософські, загальнонаукові та спеціально-наукові 

методи пізнання з використанням певних їхніх сегментів, пріоритетних на 

різних етапах дослідження. Розкрито структуру та роль їх окремих 

компонентів.  

Підсумовуючи зміст підрозділу, стверджується, що використаний 

комплекс літератури, масив джерел, аналіз яких синтезувався із 
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використанням множинності наукових підходів та методів пізнання, дозволили 

розв’язати поставлені наукові завдання і прийти до обґрунтованих висновків. 

У підрозділі 1.2 «Доктринальне розуміння церковного права та церковного 

правопорушення» запропоновано авторське їх визначення, базоване на 

інтегрованих принципах сучасного праворозуміння. Простежено за 

позитивістським та природно-правовим підходами до тлумачення поняття 

«правопорушення», розглянуто критерії класифікацій. Проаналізовано 

поняття «церковний злочин» та «церковне правопорушення», розглянуто їхні 

види. Наведено їхні ознаки: форма вчинення (активна чи пасивна), вольовий 

характер (умисел чи необережність), протиправність, винуватість, караність, 

а також діяння або бездіяльність, вчинені суб’єктом церковного 

правопорушення. 

У підрозділі 1.3 «Юридична відповідальність в церковному праві: 

теоретико-правовий дискурс» міститься аналіз наукових концепцій 

тлумачення змісту категорій «юридична відповідальність», «правова 

відповідальність», «соціальна відповідальність» та їхнє співвідношення між 

собою. Стверджується, що в церковно-правовій літературі для позначення 

юридичної відповідальності каноністи використовували термін «церковне 

покарання», змістове наповнення та особливості якого в історіографічній 

спадщині характеризуються недостатньою розробленістю.  

У висновках до розділу наведено визначення поняття інституту 

юридичною відповідальності в церковному праві. 

Розділ 2 «Нормативні підстави настання юридичної відповідальності 

в церковному праві України (ІХ – ХVII ст.)» містить характеристику 

особливостей формування нормативних підстав юридичної відповідальності в 

церковному праві Візантійської імперії, аналізуються склади злочинів проти 

віри, церкви, сім’ї та моралі, відображені в українському праві (ІХ – ХVIІ ст.). 

У підрозділі 2.1 «Витоки та передумови формування нормативних підстав 

юридичної відповідальності в церковному праві, їхня стратифікація» 

розглянуто джерела канонічного та світського походження Візантійської 

імперії, що визначали нормативні підстави настання юридичної 

відповідальності. Виокремлено ознаки та види церковних правопорушень, що 

об’єднуються двома групами. З одного боку, – це злочини проти віри та 

церкви, а з іншого – злочини проти сім’ї та моралі. Визначено пом’якшуючі та 

обтяжуючі обставини відповідних злочинів. Констатовано, що їх формування 

сягає періоду зародження християнської релігії у Римській імперії.  

У підрозділі 2.2 «Класифікація та характеристика церковних 

правопорушень у Руській державі (ІХ – перша пол. ХІV ст.)» йдеться про 

нормативні підстави настання юридичної відповідальності, зафіксовані в 

уставах великих князів київських, уставних грамотах удільних князів, 

очільників Галицько-Волинської держави, Кормчих книгах.  

Здійснено класифікацію нормативних підстав настання юридичної 

відповідальності, які умовно поділено на чотири групи: злочини проти віри та 

церкви (сповідування політеїзму чи виконанні язичницьких обрядів, єресь, 
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зневага до богослужіння, блюзнірство, святотатство, чародійство); 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); злочини проти особистої свободи та честі (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) та інші злочинні діяння, 

віднесені князівським законодавством до церковної юрисдикції (крадіжка 

коноплі, льону або іншого збіжжя, крадіжка білого одягу або полотна та 

відрізи тканини, крадіжка весільного вбрання чи іншого майна, приготованого 

для організації весілля). 

На підставі порівняння місцевих складів злочинів із відповідними 

правопорушеннями у Візантійській імперії встановлено, що на Русі існувало 

значно більше діянь, які переслідувалися державою та засуджувалися 

церквою, тому рецепція норм церковного права не була абсолютною. 

Окремі зміни, уточнення та деталізація канонічних приписів на Русі та в 

Галицько-Волинській державі відбувалися за рахунок князівської 

правотворчості.  

Визначено мету та функції, покладені на церковно-правовий інститут 

юридичної відповідальності: охоронна, яка полягала у попередженні 

церковних правопорушень; виховна, на неї покладався обов’язок 

попередження вчинення злочинів проти сім’ї, моралі, віри та церкви; захисна, 

що передбачала відновлення порушених суб’єктивних прав чи примусову 

реалізацію невиконаних обов’язків, а також 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. 

У підрозділі 2.3 «Нормативні підстави притягнення до юридичної 

відповідальності в церковному праві Великого князівства Литовського та Речі 

Посполитої (друга пол. ХІV – сер. ХVIІ ст.)» стверджується, що 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, 

викликаних перетвореннями в державно-церковних відносинах та 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). 

Встановлено нормативні підстави настання юридичної відповідальності в 

церковному праві Великого князівства Литовського, які фіксувалися 

різноманітними за походженням джерелами права: пам’ятками канонічного 

права, жалуваними грамоти великих князів та королів загальнодержавного чи 
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місцевого значення, кодифікаційними збірками державно-церковного 

законодавства. 

Здійснено стратифікацію церковних правопорушень залежно від об’єкта 

посягання. Доведено, що джерела права Великого князівства Литовського 

рецепіювали окремі положення руського законодавства, однак потреба пошуку 

дотримання релігійного паритету 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.  

У висновках до підрозділу наголошено, що правова система Великого 

князівства Литовського була сформована на основі руської правової традиції, 

не відмовившись від окремих елементів польського, німецького права та, 

власне, литовських звичаїв. 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. 

У підрозділі 2.4 «Злочини проти віри, церкви та моралі в Запорозькій 

Січі як нормативна підстава настання юридичної відповідальності» 

проаналізовано наявні джерела, у яких зафіксовані поодинокі факти вчинення 

злочинів проти віри, церкви та моралі. Стверджується, що православ’я стало 

найважливішим об’єднавчим духовним фактором, який консолідував січове 

козацтво, створивши з нього справжню військову корпорацію. Констатовано, 

що лицарський орден відчайдушно оберігав нормами звичаєвого права 

традиції, що формувалися в ньому впродовж століть. Вони охороняли 

інститути віри, церкви та моралі, посягання на які визнавалися злочинними. 

Стверджується, що будь-яке віровідступництво, святотатство, богохульство 

відносилося до категорії тяжких злочинів, а належність до православної віри 

була однією з головних умов прийняття до козацтва. Імперативно 

забезпечуючи правопорядок в частині недопущення аморальної, негідної 

поведінки, козацтво стало своєрідним оборонним редутом православ’я, 

охороняючи його від католицизму, з одного боку, та від ісламізації – з 

іншого. 

У підрозділі 2.5 «Підстави настання юридичної відповідальності в 

церковному праві Української гетьманської держави (Війську Запорозькому)» 

з’ясовано, що вони фіксувалися приписами гетьманських універсалів та 

забезпечувалися нормами звичаєвого права, ігноруючи у цій частині польську 

феодальну систему права.  

Висловлено твердження, що умови становлення і розвитку демократичної 

Української гетьманської держави (Війська Запорозького) змінили акценти у 

сфері регулювання державно-церковних відносин. Гетьман зобов’язувався 

охороняти життя і здоров’я священства, духовенства, нормативно посилив 

захист церковного майна, здійснив криміналізацію правопорушень проти віри. 

Зазначено, що недотримання вказаних приписів слугувало підставою для 

настання юридичної відповідальності. При цьому державна влада не 
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втручалася у сферу шлюбно-сімейних відносин, віддавши цей інститут під 

контроль родини, суспільства.  

У висновках до розділу наголошено, що нормативні підстави настання 

юридичної відповідальності за церковні правопорушення фіксувалися як 

джерелами церковного права, так і правотворчістю глави держави. З огляду на 

певну своєрідність критеріїв класифікації безальтернативно охоронялися 

засади віри, інститут церкви, засади сім’ї, моралі, принципи честі і гідності. 

У розділі 3 «Правова природа санкцій та їхні види в церковному 

праві України (ІХ – ХVII ст.)» висвітлено особливості видів покарань за 

церковні правопорушення у Ромейській імперії, здійснено аналіз санкцій за 

злочини проти віри, церкви, сім’ї та моралі, зафіксовані в українському праві 

ІХ – ХVIІ ст. 

У підрозділі 3.1 «Становлення форм правового впливу на порушника у 

церковному праві» виокремлено три етапи їх ґенези. Взявши за основу міру 

покарань, що застосовувалися церквою за вчинені правопорушення на 

кожному із етапів, виявлено закономірність, яка полягає у тому, що 

поширення християнства і захоплення ним нових ареалів віруючих прямо 

пропорційна зменшенню церковних санкцій.  

Доведено, що перший етап, який розпочався в роки зародження 

християнства, характеризувався особливостями притягнення до 

відповідальності, які полягали у добровільній згоді грішника понести санкції, 

щоб повернутися в лоно християнської церкви. На другому етапі, що 

започаткував себе разом з легалізацією християнської віри в Римо-

Візантійській імперії, церковне покарання набуло публічно-правового 

характеру та стало засобом примусу, який застосовувався на підставі рішення 

суду. Здійснено типологізацію церковних покарань за родовою ознакою на сім 

груп: смертна кара, тілесні покарання, майнові санкції, позбавлення волі, 

вигнання із країни, столиці або окремого населеного пункту на острівну 

частину держави, позбавленням окремих цивільних, судово-процесуальних 

прав та обмеженням адміністративних правомочностей. 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.  

Підрозділ 3.2 «Види покарань за церковні правопорушення в Руській 

державі (ІХ – перша пол. ХІV ст.)» присвячений дослідженню системи санкцій 

за злочини проти віри, сім’ї, моралі та честі, яка включала покарання у формі 

епітимії, грошових стягнень, позбавлення волі в монастирі, відлучення від 

церкви, тілесних покарань, смертної кари. 

Виявлено стриману проекцію ромейської правової системи на вітчизняну 

правову традицію, адже руське право не прийняло частини пропонованих 

Візантією санкцій, а ті, що все ж знайшли своє відображення в Кормчих 

книгах, не мали практичного застосування. Стверджується, що церковні 
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покарання в Руській державі були більш м’якими, ліберальнішими, 

гуманнішими. В них перевага надавалася штрафним санкціям, адже на церкву 

покладалися функції просвітницького, місіонерського характеру, які полягали 

в поширенні християнського віровчення в середовищі на той момент 

пануючого язичництва.  

Зазначено, що 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 історичної 

попередниці – Руської держави. 

У підрозділі 3.3 «Види санкцій за злочини проти віри, церкви, сім’ї та 

моралі в русько-литовському праві (друга пол. ХІV – сер. ХVIІ ст.)» 

продемонстровано симбіоз двох правових культур – руської правової традиції, 

яку запозичило Велике князівство Литовське, та західноєвропейського права, 

яке проникало через зближення із Королівством Польським. Наголошено, що 

злиття двох правових і релігійних культур стало фундаментом для створення 

нового правового режиму функціонування юридичної відповідальності у сфері 

церковних відносин. Відзначено, що його головною особливістю став процес 

обмеження церкви в її юрисдикційних повноваженнях на користь держави. 

Виявлено і проаналізовано джерела права ХІV – середини ХVIІ ст., що 

встановлювали міру юридичної відповідальності у сфері регулювання 

державно-церковних відносин. Показано систему покарань, яка, залежно від 

тяжкості злочину, передбачала позбавлення майнових прав, конфіскацію 

майна, грошові штрафи на користь церкви, держави чи потерпілої особи, 

завдання каліцтва, вигнанням за межі міста та смертну кару. Визначено умови 

звільнення від юридичної відповідальності за злочини проти віри, церкви, сім’ї 

та моралі.  

Наголошено на безпосередній рецепції Великим князівством Литовським 

руської правової традиції, яка з часом зазнала впливу західноєвропейського 

права, що посилив міру юридичної відповідальності за злочини проти віри, 

приніс практику застосування кваліфікованої смертної кари та скалічення.  

Відзначено юридичний факт дотримання релігійного паритету у 

Великому князівстві Литовському, де вперше у середньовічній Європі 

релігійна терпимість не лише проголошувалася, а й закріплювалася приписами 

відповідних законодавчих актів, охороняючи засади християнської віри. 

У підрозділі 3.4 «Покарання за правопорушення проти віри, церкви та 

моралі в Запорозькій Січі» наголошено на автономії козацького товариства, 

яке, входячи до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, 

зрештою – до Української гетьманської держави (Війська Запорозького), 

зберегло свою правову систему. 

Визначено особливості юридичної відповідальності у Запорозькій Січі, 

яка ґрунтувалася на засадах «здорового глузду», дозволяла прояви милосердя, 

гуманізму, враховувала заслуги козака перед товариством, що рівною мірою 
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відносилися як до відповідальності за світські, так і за злочини проти віри, 

церкви та моралі. При винесенні вироку, який передбачав застосування 

смертної кари, враховувалися пом’якшуючі обставини, що могли зберегти 

злочинцю життя чи відправити його на покаяння до монастиря.  

Доведено, що норми карного звичаєвого права Запорозької Січі, мали 

вищий рівень лібералізму, передбачали співчутливіше ставлення до 

правопорушника, ніж це було в праві багатьох європейських держав загалом і 

Московського царства зокрема.  

У підрозділі 3.5 «Особливості покарань за вчинення церковних 

правопорушень в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому)» 

підкреслено, що новий імпульс у розвитку церковно-правового інституту 

юридичної відповідальності надала Національно-визвольна війна середини 

ХVІІ ст. Поєднання усталених, випробуваних часом козацьких традицій та 

нових, актуальних для свого періоду приписів глави держави створило 

систему покарань за вчинення церковних правопорушень, яка мала характерні 

особливості. Попри застосування суворих санкцій за злочини проти віри та 

церкви у вигляді смертної кари, тілесних покарань, штрафних санкцій чи 

епітимії, мета покарання полягала у відшкодуванні збитків, виправленні 

злочинця, а не знущанні над ним. Стверджується, що у сфері шлюбно-

сімейних відносин держава лише окреслювала найважливіші контури охорони, 

віддаючи її під контроль родини, суспільства, церкви, а тому покарання за 

відповідні злочини залежали від потерпілої особи і мали більш м’який 

характер. 

У висновках до розділу наголошується на еволюції форм правового 

впливу на порушника церковно-правових приписів, які видозмінювалися 

залежно від суспільно-політичних обставин та державотворчих процесів в 

Україні. 

Розділ 4 «Процесуально-правові засади настання юридичної 

відповідальності  за церковні правопорушення (ІХ – ХVII ст.)» розкриває 

особливості становлення церковного судочинства, процесуальний порядок 

настання юридичної відповідальності за церковним правом, судову практику 

справ проти віри, церкви, сім’ї та моралі. 

У підрозділі 4.1 «Організаційно-правові форми реалізації юридичної 

відповідальності на етапі становлення церковного судочинства» висвітлено 

історію становлення та функціонування церковного процесуального права, яку 

умовно поділено 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., характеризувався наділенням церковного суду широкою 

компетенцією у сфері цивільної юстиції, запровадженням дуалізму у 

кримінальному процесі. Третій – охоплював хронологічні межі від середини 

VІ ст. – до кінця ХІ ст. У цей час було впроваджено принцип «належності 
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відповідача у цивільних справах». Четвертий період розпочався з моменту 

ухвалення імператором Олексієм Комніним новел у 1086 р., які зафіксували 

принципи розмежування світської і церковної юрисдикції, та тривав до 

падіння Візантійської імперії у 1453 р. Стверджується, що церковному суду 

надано право розглядати кримінальні справи по обвинуваченню духовенства 

та накладати як церковне покарання, так і санкції, 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). 

Наголошено, що поєднання церковної адміністративної та судової влади 

вплинуло на формування триланкової системи судочинства, яка остаточно 

сформувалася в ІV–V ст. н. е. Її організація та структура закріплювалися 

відповідними нормами канонічного права та приписами світського 

законодавства. Зберігаючи свою індивідуальність, 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. 

Підрозділ 4.2 «Процесуальний порядок настання юридичної 

відповідальності за церковним правом Руської держави (ІХ – перша пол. 

ХІV ст.)» розкриває систему та організацію діяльності церковно-судових 

органів в частині притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень 

проти церкви.  

Наголошено на окремих особливостях, притаманних руській системі 

церковного права та структурі судів, що здійснювали правосуддя у цій сфері 

суспільних відносин. До них, зокрема, належали відмінності у нормативному 

забезпеченні юрисдикційних повноважень, що характеризувалися симбіозом 

нормативних актів національного та іноземного походження, церковного та 

світського характеру. Стверджується, що саме таке поєднання спонукало до 

створення місцевих кодифікаційних збірок під назвою Кормчі книги, які стали 

основним джерелом для діяльності судових установ руської церкви.  

Виявлено спільні та відмінні риси в системі церковного судоустрою 

Візантійської імперії та Руської держави. Подібність вбачається в існуванні 

триланкової структури, проте їх складали різні суди. Якщо у Візантії першою  

інстанцією був суд єпископа, то у Руські державі – пресвітерів та настоятелів 

монастирів. Другу інстанцію у Візантії становив суд митрополита, а на Русі – 

єпископа. У третій інстанції судочинство з церковних справ у Візантійській 

імперії здійснював патріарх, натомість в Руській державі – митрополит 

Київський, який міг або самостійно ухвалювати рішення, або скликати 

Помісний собор, або ж звертатися за допомогою до Константинопольського 

патріарха. Наголошено, що на Русі обсяг компетенції церковного суду був 

чіткіше виписаний, закріплений у відповідних джерелах церковного права 
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державного походження, впродовж усього періоду існування держави 

залишався сталим та незмінним. 

Визнано своєрідність складу процесуальних учасників, що включала усіх 

мирян, незалежно від їх соціального та правового статусу. Суб’єктами 

церковного процесуального права були й такі суспільні верстви як челядь та 

холопи, що за нормами світського законодавства мали обмежену право- та 

дієздатність. 

У підрозділі 4.3 «Практика притягнення до юридичної відповідальності за 

злочини проти віри, церкви, сім’ї та моралі у другій половині ХІV – 

середині ХVIІ ст.» здійснено аналіз законодавства та наявної практики 

притягнення до відповідальності за вчинення церковних злочинів.   

Встановлено, що у Великому князівстві Литовському діяли церковні суди 

загальної юрисдикції та доменіальні суди. Повноваження останніх 

визначалися відповідними привілейними грамотами, які надавали церкві право 

володіння землею разом із людьми, що на ній проживали, та право суду над 

ними. Церковні суди загальної юстиції, які діяли в межах єпископій, 

розглядали усі справи про вчинення злочинів проти віри, церкви, шлюбно-

сімейні спори (розлучення, розпуста, перелюбство, кровозмішення, розподіл 

майна та спадкові спори).  

Виокремлено та проаналізовано три етапи еволюції церковно-судового 

процесу в Україні у визначених назвою підрозділу хронологічних межах. На 

першому етапі (середина ХІV ст. до підписання Кревської унії 1385 р.) 

структура, організація діяльності, церковно-судовий процес базувалися на 

попередній моделі церковного суду Руської держави. На другому етапі (після 

укладення династичного шлюбу 1385 р. до ухвалення Третього Литовського 

Статуту 1588 р.) церковний суд зазнав впливу західноєвропейської традиції 

права, тому його авторитету була завдана істотна шкода. З одного боку, 

практика церковного судочинства демонструє системні випадки відмови 

архієреїв здійснювати правосуддя, а з другого – почастішали випадки звернень 

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. Третій період функціонування церковної юстиції розпочався 

після ухвалення Третього Литовського Статуту 1588 р., норми якого 

визначили компетенцію церковного суду у Речі Посполитій. До його 

підсудності потрапили спори про дійсність заручин, здійснення розлучення, 

кровозмішення. Законодавець, зрештою, розмежував повноваження світського 

та церковного судів. Останній розглядав усі немайнові шлюбно-сімейні 

справи.  

Підсумовуючи зміст підрозділу, зроблено висновок про те, що, порівняно 

з попередньою епохою, повноваження церковних судів були значно звужені, 

але стали чіткіше виписаними і зафіксованими на законодавчому рівні.  

У підрозділі 4.4 «Особливості настання юридичної відповідальності за 

протиправні дії проти віри, церкви та моралі в Запорозькій Січі» міститься 

аналіз процесуальних норм звичаєвого права, яким керувалося запорозьке 
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товариство при здійсненні провадження по справах, віднесених до відання 

козацьких судів.   

Обґрунтовано, що справи про злочини проти віри, церкви та моралі 

розглядалися в загальній системі козацьких судів. Церковному суду, як 

окремій 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.  

Відзначено, що судовий процес зазнавав впливу з боку православної віри, 

яка не дозволяла в дні великого посту, церковних свят здійснювати будь-які 

слідчі дії. Крім того, присяга перед Богом мала найважливішу доказову силу.  

Підрозділ 4.5 «Судова практика розгляду справ проти віри, церкви, сім’ї 

та моралі в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому)» 

висвітлює процесуальний порядок здійснення судочинства по справах віри, 

церкви, сім’ї та моралі в умовах самостійної української держави. Зазначено, 

що ця категорія справ належала до юрисдикції світського суду. До відання 

церковної юстиції були віднесені лише справи внутрішньо-церковного 

характеру.  

Стверджується, що судовий процес по даних категоріях справ мав 

обвинувальний характер, а 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. Вказується, що такий підхід до винесення вироків не був властивим 

московській системі кримінально-процесуальних відносин. У процесі втрати 

національної державності він буде ліквідований російською абсолютистською 

машиною. 

У висновках до розділу наголошено на неперервності українського права 

та його структурного елемента – церковного права, що має особливий інститут 

юридичної відповідальності, який визначає санкції за вчинення 

правопорушень проти віри, церкви, сім’ї та моралі, а також специфічний 

процесуальний порядок їх настання.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

розв’язання наукової проблеми, вирішення якої полягає у створенні цілісної 

картини еволюції інституту юридичної відповідальності, що пов’язана з 

фрагментарністю та незавершеністю існуючих теоретичних поглядів щодо 

інтерпретації дефініцій і розроблення нових концептуальних історико-

правових підходів до визначення місця церковного права та його окремих 

інститутів як в минулому, так і в нинішньому соціокультурному просторі 

України. Найбільш вагомими висновками, які сприяють вирішенню наукових 

завдань, є:  
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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. Виокремлені напрями мали низку помилок, хиб та 

прогалин, що були викликані 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 церковного 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 

присвячувалось інституту юридичної відповідальності в церковному праві, 

донині немає.  

2. Сформульовано авторське визначення кількох дефініцій. Так, поняття 

«канонічне право» визнається сукупністю релігійно-догматичних правил, 

ухвалених і затверджених на Вселенських соборах, що регулюють 

внутрішньоцерковні відносини і слугують основою, догматичним 

обґрунтуванням існування церкви. 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 внутрішньо-

церковні, так і зовнішньоцерковні відносини. «Церковне правопорушення» – 

це винувате, спрямоване проти церковних правил діяння або бездіяльність, 

вчинене деліктоспроможною особою, за яке настає відповідальність, 

передбачена нормами церковного права. Термін «церковне покарання» 

включає санкцію, що застосовується церковно-судовою владою до 

порушника її норм із числа представників церковної громади, яка полягає у 

обмеженні або позбавленні певних прав і благ, котрими володіла особа як 

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

останні категорії є складовими складного церковно-правового інституту, 

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 

та навчально-виховна місія. 
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3. Формування інституту юридичної відповідальності в церковному праві 

пройшло три етапи. Перший – розпочався із моменту зародження 

християнства та тривав до його легалізації. Проголошення християнства 

державною релігією у Римській імперії започаткувало новий етап розвитку 

церковного права і його інститутів. Третій етап характеризувався процесом 

рецепції норм візантійського права до правової системи Руської держави. Він 

відбувався паралельно із християнізацією руського суспільства та ухваленням 

великокнязівських церковних уставів, якими здійснювалася регламентація 

названого інституту. 

4. Аналіз джерел церковного права Візантійської імперії дав підстави 

поділити церковні правопорушення на дві групи. З одного боку, – це злочини 

проти віри та церкви, а з іншого – злочини проти сім’ї та моралі. Залежно від 

кваліфікації злочину санкції статей передбачали покарання у вигляді смертної 

кари, тілесних покарань, конфіскації майна, штрафних санкцій, позбавлення 

волі, вигнання із місця проживання, що супроводжувалося проскрипцією, 

позбавленням окремих цивільних, судово-процесуальних прав, обмеження 

адміністративних правомочностей. 

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. Із початком IV ст. церковний суд став самостійною ланкою в 

системі державної юстиції. 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, відповідно, із суду єпархіального єпископа, собору 

єпископів або суду митрополита, суду патріарха або Вселенського собору. 

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 ґрунт руського 

язичництва, пряма рецепція як нормативних підстав настання юридичної 
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відповідальності, видів покарань за церковні правопорушення, так і судової 

практики не стала доконаним фактом.  

7. Незважаючи на переважне сприйняття Руссю канонів східної правової 

традиції, специфіка місцевого (руського) релігійного життя вносила свої 

корективи. Аналіз джерел права східної правової традиції та Русі дає підстави 

твердити про достатньо умовний варіант сприйняття візантійської правової 

проекції системою руського церковного права. Не бачимо підстав надто 

апологетизувати рівень рецепції 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.  

Відповідно до ознак церковних правопорушень, видової характеристики, 

здійснено їх поділ на окремі групи. Як у Візантійській імперії, так і на Русі 

першу групу становили злочини проти віри та церкви, другу – злочини проти 

сім’ї та моралі. Злочини третьої та четвертої групи були представлені лише в 

руській правовій системі. До третьої належали злочини проти особистої 

свободи та честі, а до четвертої – інші злочинні діяння, віднесені князівським 

законодавством до церковної юрисдикції та не пов’язані із віросповіданням, 

мораллю, інститутом сім’ї та шлюбу.  

Услід за досвідом Візантійської імперії, самостійну групу церковних 

правопорушень становили проступки священиків, ченців, паламарів, 

проскурниць, єпископів тощо. Вони стосувалися принципів морально-етичної 

поведінки духовенства, виконання їхніх професійних обов’язків, порядку 

священицької служби тощо. 

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 анафема, тілесні покарання, смертна 

кара, що застосовувалися у Візантії, не прижилися в Руській державі. 

Незважаючи на нормативне закріплення смертної кари 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 ліберальнішими, гуманнішими, в них перевага надавалася 

штрафним санкціям. У своїй більшості проголошені вироки мали більш м’яку 

резолютивну частину, порівняно із санкціями матеріального церковного права, 

що інкримінувалися правопорушнику. На церкву покладалася, 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. Структура руського церковного суду також відрізнялася від 

візантійської. Першу ланку становив суд пресвітера чи настоятеля монастиря, 

другу – суд єпископа, третю – суд митрополита Київського або Помісного 

собору. На Русі участь у судовому процесі мали право брати холопи та челядь, 
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що не були суб’єктами світських правовідносин та не допускалися до судового 

процесу у Візантії. Крім того, простежується відмінність між юридичною 

відповідальністю в світському і церковному кримінальному праві Руської 

держави, 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 зумовило окремі зміни в церковно-

правовому інституті юридичної відповідальності, що були покликані 

перетвореннями в державно-церковних відносинах, іншими суспільно-

політичними обставинами, характерними для цього періоду. Здійснена 

градація правопорушень, які, залежно від об’єкту посягання, поділені на 

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

особистої свободи та честі.  

Велике князівство Литовське було єдиною у Європі державою, де охорона 

християнських засад не руйнувала релігійної толерантності, яка юридично 

закріплювалася відповідними джерелами права. Утворення Речі Посполитої у 

1569 р. не змінили владної політики щодо співіснування католицької і 

православної церкви. Третій Литовський статут 1588 р. не лише закріпив 

принцип віротерпимості, а й заборонив переслідування за релігійною ознакою. 

До ухвалення Берестейської унії 1596 р. зберігався баланс між церквами 

римського і грецького обряду, а підстави настання юридичної відповідальності 

в сфері церковної юрисдикції регламентувалися на законодавчому рівні.  

11. Аналіз литовських статутів дав підстави стверджувати про певний 

синтез руської правової традиції та західноєвропейського права, що полягав у 

посиленні каральних санкцій в нормах церковного права. До покарань, що 

застосовувалися за церковні правопорушення у Великому князівстві 

Литовському, належали: 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. 

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. 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 
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династичного шлюбу 1385 р. започаткувало новий етап у системі права, куди 

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. Повноваження церковних судів, 

порівняно із попередньою епохою, були значно звужені. До їх підсудності 

потрапили спори про дійсність заручин, здійснення розлучення, 

кровозмішення, усі шлюбно-сімейні справи, окрім спорів майнового 

характеру. 

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 

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 трансформація 

процесуального порядку настання юридичної відповідальності за церковні 

правопорушення мала місце на всіх етнічних українських територіях, що 

входили 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 

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. 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 гетьманська держава (Військо Запорозьке) як 

спадкоємниця 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, церкви 

та моралі. У ході Національно-визвольної війни під проводом Б. 

Хмельницького середини ХVII ст. в правовому просторі новопосталої держави 

з’явилася нова група джерел права, серед яких вирізнялися гетьманські 

універсали. У їхніх текстах містилися склади церковних правопорушень, які 

здебільшого мали казуїстичну основу.  
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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. Християнство, як релігія та церковна організація, із проникненням 

на українські терени поступово завойовувало все нові сфери впливу. 

Намагання здобути суспільний авторитет у перші роки християнізації Русі 

не дозволило запроваджувати суворі міри покарання за злочини проти віри. 

Натомість, поширення та утвердження релігії у статусі основної віри 

русинів дозволило їй проникати 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 в українській 

історії 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 західноєвропейського права в період перебування українських земель 

у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої (ХІV – перша 

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 українську 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 внесено 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 необхідність посилення юридичної 

відповідальності за порушення законодавства про релігійні організації.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Мацелюх І. А. Генезис інституту юридичної відповідальності у сфері 

регулювання державно-церковних відносин в Україні (ІХ – ХVІІ ст.). –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 України (ІХ – ХVII ст.). У ній проаналізовано поняття церковного 

права, канонічного права, церковного правопорушення та покарання як 

складових частин церковно-правового інституту юридичної 

відповідальності. 

Простежено за процесом формування нормативних підстав настання 

юридичної відповідальності в церковному праві. Проаналізовано види 

правопорушень проти віри, церкви, сім’ї та моралі, зафіксовані в джерелах 

канонічного та світського походження, простежено за пом’якшуючими та 

обтяжуючими обставинами відповідних правопорушень. Здійснено 

порівняльний аналіз санкцій та особливостей покарання за вчинення 

церковних правопорушень у визначених хронологічних межах. З’ясовано 

організаційно-правові форми реалізації юридичної відповідальності на етапі 

становлення церковного судочинства та процесуальний порядок настання 

юридичної відповідальності в різні періоди становлення української 

державності, розглянуто судову практику розгляду справ проти віри, церкви, 

сім’ї та моралі. 

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). 
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АННОТАЦИЯ 

 

Мацелюх И. А. Генезис института юридической ответственности в 

сфере регулирования государственно-церковных отношений в Украине 

(IX – XVII века.). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история 

политических и правовых учений. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины, Киев, 

2019. 

Диссертация является самостоятельной научной работой, посвященной 

исследованию эволюции института юридической ответственности в 

церковном праве Украины (ІХ – ХVII в.). В ней проанализированы понятия 

церковного права, канонического права, церковного правонарушения и 

наказания как составных частей церковно-правового института юридической 

ответственности. 

Прослежено за процессом формирования нормативных оснований 

наступления юридической ответственности в церковном праве. 

Проанализированы виды правонарушений против веры, церкви, семьи и 

нравственности, зафиксированные в источниках канонического и светского 

происхождения, прослежено за смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами соответствующих правонарушений. Осуществлен 

сравнительный анализ санкций и особенностей наказаний за совершение 

церковных правонарушений в определенных хронологических рамках. 

Выяснено организационно-правовые формы реализации юридической 

ответственности на этапе становления церковного судопроизводства и 

процессуальный порядок наступления юридической ответственности в разные 

периоды становления украинской государственности, рассмотрена судебная 

практика рассмотрения дел против веры, церкви, семьи и нравственности. 

Ключевые слова: церковное право, каноническое право, юридическая 

ответственность, церковное наказание, церковное правонарушение, 

судопроизводство, источники церковного права, Византийская империя, 

Русское государство, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, 

Запорожская Сечь, Украинское гетманское государство (Войско 

Запорожское). 

 

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). – Manuscript. 

Habilitational thesis presented for a Doctor of Law degree. Research 

specialization: 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 



34 

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

of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis is a full-fledged academic paper devoted to the study of the 

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

Ukraine. More specifically, it analyzes the concept of ecclesiastical law, canon law, 

emphasizing that the latter is an integral part of the former. It is argued the aforesaid 

institute is comprised of church offense and punishment. Also, given investigation 

takes up the incipient debates about the conceptual frameworks and practical issues 

on the means of judicial coercion provided for by sources of ecclesiastical law. 

Special emphasis is placed on the systematization of functions that are performed by 

institute of legal responsibility. It is proven that along with preventative function, it 

fulfils also other missions. 

Empirical research of the data concerning the formation of the investigated 

institute during the Roman and Byzantine Empires allows the author to mark out three 

separate stages in its development. It is illustrated that its formation was interfaced with 

the prominent historical events. Legal responsibility in church law takes its roots during 

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

formalization took its place at the epoch of the Ecumenical Councils and the legislative 

activities of the Byzantine emperors. The author identifies two normative grounds for 

legal responsibility in church law, and their distinctive features. 

Seen in this light, the author put forward arguments for the unreasonableness 

for the Eastern legal tradition to borrow Russian canons. The reason for this is that 

Byzantine church doctrine did not contain crimes that were officially stipulated by 

the Russian princely law-making. Comparative analysis of the punishment types for 

religious offenses of Byzantium and Russia has shown significant differences in the 

application of church penalties, primarily because of the difficult period of 

Christianization in Russian society.  

Among the crucial contributions of the current paper is the identification of the  

normative grounds of legal responsibility in the church law of the Grand Duchy of 

Lithuania. Investigation of the certain primary source materials allowed the author to 

formulate a special assessment criterion, within which particular crimes can be 

divided into special categories. Accordingly, it is underlined that the Grand Duchy 

of Lithuania was the only European State, where the protection of Christian 

principles did not destroy religious tolerance.  

The central hypothesis of the author is that changes in the institute of legal 

responsibility in the Ukrainian Hetman state were predominantly accompanied by 

Sich’s legal tradition. Summarized those findings, the types of crimes predetermined 

by the Hetman’s authorities, were outlined. Apart from this, serious consideration is 

given to the specific characterization of the certain sanctions. In order to stress the 

humanity of the domestic legal system, the author also provided the comparative 

characteristic of the punishments that were peculiar for the Moscow kingdom and 

countries of Western Europe. 

Following abovementioned reflections, thesis will then analyze the mechanism 

of occurrence of legal responsibility, which was formed during the Roman Empire. 
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Within this framework, church justice appeared as an independent link in the system 

of state justice. Against this vein, the immanent parameters of the aforesaid judicial 

system were offered, as well as the differences of the Russian ecclesiastical justice 

system were presented. Namely, such differences lie in the three-sectional system of 

legal proceedings. The originality of the author’s solution lies in the fact that a 

reduction of the competence of the church court was mainly caused by the 

convergance of legal systems and legal cultures in the West and the East. 

Through the pragmatic synthesis of legal approaches and relevant original 

sources, several key points are made about Christianity. Thus, it is argued that as a 

religion and church organization, it established new spheres of influence and tried to 

gain public authority. At the same time, those changes did not affect the relaxation 

of legal liability for church offenses. 

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

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

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

Ukrainian hetman state. 
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