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«ПРАВА, ПО КОТОРЫМЪ СУДИТСЯ МАЛОРОССІЙСКІЙ 
НАРОДЪ», ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО 

ПРАВА УКРАЇНИ XVIII ВІКУ.

Наука історії українського права розвинута й досліджена мало. Го- 
. ловні питання її ледве зачеплені науковим дослідженням. Джерела її. до

кладно не з ’ясовані, не вивчені, не вичерпані. Взяти, наприклад, хоч-би 
історію досліджування такого інтересного пам’ятника, як «Права, по ко
торымъ судится малороссійскій народъ». Скоро мине 50 літ з того часу, як 
покійний проф. О. Ф. Кістяковський надрукував його в році 1879 і тим 
вивів його з забуття, а й досі досліджування цього пам’ятника не подвину- 
лося вперед і не вийшло за межі його зовнішної історії. Зміст і історія 
його норм не звертала на себе ширшої уваги, і дослідники инколи тільки, 
мимохідь, звертались до «Прав», щоб доповнити кількість своїх аналогій. 
Між тим виучування норм «Прав» заслуговує й самостійної уваги. Що 
правда, «Права» не були діючим правом, в формальному його розумінні. 
Вони не набули законодавчої санкції, не були затверджені законодавчою 
владою, не були опубліковані звичайним для законів XVIII в. порядком. 
Обов’язкової сили норми, в формуліровці «Прав», не мали. Але для історії 
права пам’ятник од цього не губить свого значіння. «Права» не були якимсь 
новим кодексом; вони були кодифікацією існувавшого права, яке присто
совувалося до сучасного моменту і сучасних правничих понять. З цього 
боку збірник має великий інтерес для виучування. Не кажучи вже про те, 
що на Україні була переведена фактична кодифікація законів раніш, ніж 
в цілій Росії, норми, що ми їх зустрічаємо в «Правах», одбивають на собі 
характерні риси того соціяльного устрою, що виробився в Лівобережній 
Україні в середині XVIII віку. Хоч головними джерелами для кодифіка
ції «Прав» і були далекі од XVIII ст., по часу свого повстання правничі 
кодекси та книги, як Литовський Статут та книги магдебурзького права, 
але кодифікатори широко використували діюче звичайове право. Через те
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старим нормам було надано сучасного змісту і на них відбилися сучасні 
кодифікації правні поняття. Тому виучування їх може дати цінний мате- 
ріял не тільки в правному, ба і в соціологічному відношенню—для історії 
українського суспільного устрою тих часів.

«Права» в свойому заголовці підкреслюють, головним чином, закони, 
по яким «судится малороссійскій народъ»,—це переважно закони цивіль
ного, карного права, судового устрою та судочинства. Але кодифікатори 
рішуче не відокремили їх од норм права державного та адмінієтраційного, 
особливо там, де мова йде про порушення цих норм. З боку цільности прав- 
ної системи кодифікаторам можна зробити закид. Коли-ж ми цікавимось- 
«Правами» тільки як правним джерелом для виучування державного права 
Лівобережної України XVIII в., то якраз порушення правної системи й 
дає нам важливий матеріял. Його не може обминути дослідник.

В нашій коротенькій замітці ми не маємо на меті вичерпати цей мате
ріял. Нашим завданням буде звернути на нього увагу дослідників історії 
українського державного права і тим підкреслити важливість всебічного 
виучування «Прав», як правного пам’ятника, хоч він і. не набув законо
давчої сили. Пам’ятником ми цікавимось не як кодексом, а як історично- 
правним джерелом, з якого ми можемо дізнатись про той правний фунда
мент, що його підводили українські юристи XVIII ст. під фактичний стан 
речей, під той устрій, що на підставі ступневого розгалуження клас, 
починаючи од Богдана Хмельницького, виріс до середини XVIII ст. Одначе 
було-б помилкою дивитись на «Права», як на таке джерело державного права, 
що відбиває на собі цілком фактичний стан речей. В дечому правні норми 
нашого пам’ятника йдуть далі життя. Тому щоб встановити правдивий 
стан речей, треба обов’язково норми «Прав» перевіряти архівним матеріялом. 
Тоді тільки ми будемо мати вірне уявлення про державний устрій Лівобе
режної України в тих його галузях, що їх торкаються «Права». Зараз це, 
одначе, не може бути нашим завданням.

«Права» повстали в середині ХѴГІІ ст. Закінчені вони були коди, 
фікацією в році 1743. Це був час, коли гетьманської влади вже фактично 
не існувало, хоч вона остаточно й не була скасована. Інституції, що замі
няли гетьманську владу, не набули сталих форм .Тому про них в «Правах» 
згадується тільки в розділі про судовий устрій, де перелічені численні 
інстанції українських судів (Гл. VII арт. З п. З—6).

Україна була з ’єднана з Росією, де панував самодержавний режим. 
Тому зверхньою владою, владою «предержащею» «Права» визнають монарха 
самодержця, що керує державою. Влада його виходить од бога. Одному мо
нархові належить право видавати закони і встановлювати права. Ніхто 
другий в державі такого права не має. Монарх є верховний суддя. Він од 
бога має меч захищати церкву і державу. До нього належить вища судова 
апеляція (Гл. III арт. 1-й п. 1-й та 2-й).
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Нарід, що був підвладним монархові і для якого монарх видавав за
кони, був підданим монархові (Гл. III арт. 1, п. 1, арт. 7, п. 1). Одначе 
цей термін не набув твердого значіння. Підданими звалися й селяни, що 
одбували послухи та повинності державцям маєтків (Гл. IV арт. 8).

«Права» відріжняють людей «духовного й мирського чина і званія» 
(Гл. IV арт. З, п. 1), «шляхетського та воїнського чина і званія» (Гл. IV, 
арт. 5), посполитих (Гл. IV арт. 7) та міщан (Гл. V арт. 1 п. 4-й). Крім того 
відріжнялисьиноземці (Гл.1 арт. 1-й, IV арт. 1, п. 2, гл. V арт. 1, п. 1-й), 
Цигани, Татари, Євреї (Гл. XXX).

Серед людей духовного чина монахи ніякими правами як політичними, 
так і цивільними не користувались, бо «монахи за умерших міру по правам 
почитаются» (Гл. XIII арт. 18 п. 1-й). Що-до білого духівництва, то воно 
складалось з приходського духівництва, посади якого в приході заміщались 
по обранню прихожан (Гл. VI арт. 3). Було обмежено обрання в священики 
людей воїнського званія (Гл. VI арт. 4-й) та підданих державців без згоди 
останніх. Біле духівництво прирівнювалось, в правному відношенню, до 
шляхетства (Гл. 20 арт. 46 п. 7). Воно підлягало загальним судам, а 
в своїх духовних справах—судам духовним (Гл. VI арт. 1 та 2). Цим же 
судам підлягали управителі, служителі та піддані як манастирські, так 
і инших духовних осіб (Гл. VI арт. 2-й п. 2-й).

Кого розуміють «Права» під назвою воїнських людей? На це одповідає 
арт. 3-й глави п’ятої, де перелічуються козаки, компанійці та инші їм по
дібні. Вони ставляться поруч з шляхетством і тим наближаються до нього. 
Завсігди йде мова в «Правах» «про шляхетского и воинского званія людей» 
разом (Гл. IV арт. 2, арт. 6-й і т. д.). Навіть в артикулі, де мова мовиться 
про набування стану шляхетського та воїнського, про них говориться ра
зом. Правно вони не відріжняються в «Правах». Умови дошукування їх 
стану були однакові. Той належить до шляхетського та воїнського «коза
чого» стану, хто з предків своїх, од прадіда, діда, батька, походить, по чо
ловічій лінії, з цього стану. Доказом мусили бути давні компути та свідо
цтва старожильців. Коли-б їх не було, належність до шляхетського та воїн
ського стану можна доводити свідоцтвом за присягою родичів по батьківській 
лінії. По лінії матчиній доводити таким свідоцтвом не дозволялося (Гл. IV 
арт. 6 п. 2). Без суда їх не можна було арештовувати крім як в справах 
політичних та карних (Гл. IV арт. 2-й); не можна було також «верстать 
и порабощать в посполитіе» (Гл. IV арт. 6 п. 1-й). Тільки їх можна було 
обирати на уряди (Гл. IV арт. 1-й п. 2). Вони користувались вольностями 
та свободами в праві володіння та розпорядження землею, правом осаджу
вати слободи, будувати млини, заводи, то-що (Гл. IV, арт. 3 ,4,5). Це право 
їх непорушно (Гл. IV арт. З п. 6-й, арт. 6 п. 1-й). Жінка по походженню 
із шляхетського та воїнського стану, що виходила заміж за посполитого, 
губила свій попередній стан вмісті з своїми дітьми од цього шлюбу. Жінка-ж
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посполитого стану, коли виходила заміж за шляхтича та воїнського стану 
чоловіка, робилася з дітьми належною до цього стану, аж поки вона не ви
ходила заміж за посполитого. Діти-ж її залишалися в шляхетському та 
воїнському стані (Гл. IV, арт. 7).

Така невідокремленість шляхетського стану од воїнського в «Правах» 
і паралелізм їх походить од фактичного стану речей, бо якраз в середині 
XVIII от. питання про українське шляхетство і його правне положення, 
а також хто до нього мусить належати, тільки що намічалося. Була течія 
в суспільстві, що козаків теж зараховувала до шляхетства, і це питання 
остаточно було вирішено тільки на підставі жалованої грамоти шля
хетству.

В правному відношенню, шляхетство та люди воїнського стану відріж- 
нялися од посполитих. Тому ніхто з посполитих не мав права засвоювати 
собі «чести и вольности шляхетскаго или воинскаго звання людей» (Гл. IV 
арт. 10). В суспільстві посполиті рахувалися за нижчу верству. Посполи
тий засвоївший собі шляхетський та воїнський стан порушував «честь і 
вольність» його (гл. IV арт. 10). Через те було деяке обмеження в правах 
посполитих. Заборонено було купляти їм землі у людей шляхетського та 
воїнського стану (Гл. IV, арт. 10). Посполитий, що оженився на дочці воїн
ського стану, не міг одержати після жінки землі (Гл. IV арт. 9 п. 3-й). 
Посполитого не можна було обирати ни в які воїнські чини (Гл. IV арт. 1, 
п. 2-й).

Посполиті, що були в володінні володільців маєтків, звалися підда- 
ними (гл. IV, арт. 8, п. 1-й). Вони повинні були оддавати володільцям 
«надлежащее послушаніе і повинность». За неслухнянство володілець міг 
їх карати, а в карних справах відсилати до загального суду (Гл. IV, арт. 8 
п. 1-й). Гіравно піддані були особисто вільними людьми (Гл. IV арт. 8 
п. 2-й). Коли-ж вони залишали попереднього володільця і добровільно пе
реходили до другого, або на инше місто, то мусіли оставити попередньому 
володільцю будинки, нерухомість і засіяний хліб (Гл. IV п. 2-й). Ніхто 
крім володільця не міг вимагати од підданих його роботи (Гл. IV арт. 8, 
п. 3). Землею піддані могли володіти свобідно, але ні продати її, ані на
нята без дозволу володільця маєтку вони не могли (Гл. IV арт. 9 п. 1 і 2).

«Права» не дають нам правного визначення, кого саме вони розуміють 
під назвою міщан. Говорячи про обрання городських урядників, вони ви
магають, щоб воно переводилось «въ обикновенное время при собраніи 
всѣхъ мѣщанъ, тако жъ цеховыхъ людей и всего поспольства вольними ихъ 
голосами» (Г. XXVI арт. 1 п. 1-й). Таким чином міщани, з правного боку, 
це не тільки мешканці міста, але окрема класа населення, що користува
лась і осібними правами. Урядники міста обиралися не з мешканців міста 
взагалі, а тільки з міщан і мусіли відповідати певним вимогам: бути по
стійними міщанами, людьми відомими, чесними, розумними, доброго по-
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ходження, середньої заможносте, то-що. Не всі міста, в правному відно
шенню були однакові. Вони поділялися на «упривілейовані» та «неупри- 
вілейовані». Перші мали магістрати із войтів, бурмистрів, райців та лавни- 
ків, неупривілейовані—ратуші із одного війта та трохи тільки бурмистрів 
(Гл. XXVI, арт. І п. 1-й). «Права» мовчать про правне положення ріжних 
шарів населення в місті і містять тільки правні норми, що торкаються 
управління та суду міста, себ-то матеріял, головним чином, що-до адміні- 
страційного права (Гл. XXVI).

Чужоземці підлягали силі загальних законів (Гл. І арт. 1-й). Землею 
вони могли володіти, і воїнська служба чужоземців на Україні допускалася 
(Гл. V арт. І п. 1-й), але в чини вони не могли бути'обрані, як і взагалі 
закордонні люди і люди не православної віри (Гл. IV арт. 1 п. 2-й).

«Права»відріжняють правне положення Циган, Євреїв, Татар та невір
них, себ-то поганців, що будуть приїздити на Україну. Вони підлягали 
також загальним законам. Правне джерело так характеризує Циган: 
«цигане, такъ въ Малой Россіи живущие и волочащиесь, по природѣ и по 
всѣмъ своимъ обхожденіямъ суть непостоянние, и свои промисли не такъ 

. пристойнимъ трудомъ, якъ самимъ обманствомъ съ обидою и убиткомъ народ- 
нимъ отправляють, да они жъ цигане вне общества состоятъ, и никакому 
обществу въ народнихъ должностяхъ вспомоществованія не делають, но 
яко бродяги и неосѣдлие, вездѣ волочатся» (Гл. XXX арт. 1-й). Раз Цигани 
визнаються поза суспільством, звичайно вони не могли прирівнюватись 
до инших клас суспільства і користуватись, треба гадати, громадянськими 
правами.

Євреям і Татарам, а також иншим невірним людям взагалі не дозволя
лося жити на Україні і рахуватися українськими мешканцями. Через те 
права їх на Україні були обмежені. Ніяких урядів займати вони не мали 
права, також не мали права брати відкупи, набувати нерухомість, домів, 
ґрунта. Із них Татарам дозволялося тільки наймати доми та комори для 
житла підчас своїх купецьких промислів. Євреям-же заборонялося спе- 
ціяльно «жити за ким-небудь в шинках та дворах», себ-то бути од кого- 
небудь шинкарями та управителями. їм, як і взагалі всім «невірним», не до
зволялося носити на Україні «відмінний одяг», «необыкновенное платье», 
як це визначають «Права» (Гл. XXX арт. 2-й п. 1-й, арт. 9-й). За релі
гійними, треба гадати, мотивами, вихрести прирівнювалися до шляхти 
та людей воїнського стану, але з обмеженням: їх не можна було обирати 
на уряди. Повними правами починали користуватися тільки їх діти 
(Гл. XXX арт. 2-й п. 4-й).

Коли залишити на боці міщан з їх особливим адміністраційним та 
судовим устроєм, про що мова була вище, тільки шляхті та людям військо
вого стану належало право займати уряди і таким чином приймати участь 
в адміністрації Лівобережної України середини XVIII віку (Гл. IV
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арт. 1 п. п. 1 та 2-й). Уряди старшини заміщалися по обранню. Воно му
сило переводитись «вільними голосами», себ-то без примусу, «без всякой 
страсти», себ-то без пристрасти. Кандидатами могли бути тільки тубільці 
(«из здешнихъ родимцовъ») «из людей заслужонихъ, годнихъ, добрихъ и 
въ вѣрности не подозрительнихъ», (Гл. IV арт. I п. 1-й). Чужоземці, чу- 
жовірці та вихрести не мали права бути обрані кандидатами на уряди. 
Рівно заборонено було обирати і посполитих (Гл. IV, арт. 1-й, п. 2). Один 
із кандидатів, обранних на уряд, затверджувався на посади «вищим прав
лінням» і присягав цареві (Гл. IV, арт. 1-й, п. 1-й). Уряд він займав дожи- 
вотно. Звільнити його можна було тільки по суду. (Гл. IV арт. 1 п. 5), 
або по його добровільному проханню (Гл. ГѴ арт. І п. 4). В цьому остан
ньому випадкові урядника звільняли«: подобающею честью или съ пидви- 
шеніем чина». В війську, в установах, в засіданнях урядники займали 
міста по старшинству своїх посад (Гл. IV арт. 1-й п. 3-й).

З огляду на те, що служба одбувалася виключно шляхтою та людьми 
військового стану, їх маєтки, як джерело до їх матеріяльних засобів, строго 
охоронялися законом, і «Права», крім загальних норм власности, містять 
в собі спеціяльні норми в главі IV «о вольностях и свободах малороссій
скихъ», які торкаються шляхти та людей воїнського стану, як станів ви
ключно службових. Ми знаходимо тут постанови про силу царських жалу
ваних грамот, про вільність для шляхти та військового стану людей кори
стуватись і розпоряджатись нерухомістю, себ-то маєтками (Гл. IV арт. 3), 
про охорону їх володіння, про вільне право осаджувати слободи, будувати 
млини, заводи (Гл. IV, арт. V), про владу володільців маєтків над їх під
данцями та їх ґрунтами, то-що (Гл. IV, арт. 8-й).

Володіння маєтками та землею примушувало шляхту та людей вій
ськового стану—козаків до обов’язкової військової служби. Чужоземці, 
що володіли на Україні маетностями, повинні були теж одбувати військову 
службу (Гл. V арт. 1 п. 1-й), а також і міщани в випадках загальної не
безпеки для країни (Гл. V арт. 1 п. 4-й).

Глава п ’ята «Прав» містить в собі артикули," що регулюють взагалі 
військову службу та її одбування. Доповнена та пояснена архівним побу
товим матеріалом, глава ця може дати повну картину військової служби 
на Лівобережній Україні, середини XVIII століття. Тому вона дуже ці- 
кава і з правного й з побутового боку, j

Хоч служба одбувалася з маєтків, але вона носила особистий харак
тер. Кожний одбував військову службу за себе (Гл. V арт. II). Кількість 
маєтків тут не відогравала ролі. Хто мав кілька маєтків, служив тільки за 
один (Гл. V арт. 2-й). Бездітні вдови, або з недорослими дітьми і ці останні 
були вільні од виправи до війська, аж поки вдова вийде заміж, а діти ви
ростуть (Арт. 1 п. 2-й). Брати, що мали нероздільний маєток, мусіли ви
ряджати до війська з себе одного (Арт. ! п. 3-й). Хто заставив свій маєток
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другому, все-ж повинен був з нього служити (Арт. 5). Од військової служби 
не визволялись і ті, що були безгрунтовні, але жили з відсотків та тор
гового промислу, а рахувались все-ж серед людей військового стану, себ-то 
козаків (Арт. б). Словом, «Права» звернули пильну увагу на те, щоб при
пинити можливість-ухилятись од військової служби. Без наказу ніхто не 
міг бути звільненим од неї, хіба він був занятий на державній службі 
(Гл. V арт. 10). Од походу можна було звільнити тільки на підставі пев
них причин, як то хвороба, пожежа, грабіж вдома або на путі, смерть 
близьких, можлива руйнація майна з приводу відсутности хазяїна, то-що. 
(Арт. 8). Зовсім звільнити од військової служби можна було тільки в ви
падку старости, старезности та каліцтва. В такому випадкові звільненого 
заступав в війську хто-небудь з спадкоємців. Недорослі, як звичайно, 
звільнялися до повних літ (Гл. V арт. 9).

Порядок явки в військо та до походу «Права» накреслюють такий. 
Кожний військового стану чоловік повинен був з ’явитися на огляд осо
бисто, зо всім військовим приладдям, рушницею, конем, то-що. Таким він 
записувався і до реєстру і мусів в такому приладді служити до повороту 
з походу. Старшина повинна була спостерігати, щоб при записі в реєстр 
не було зловживань з боку писарів (Гл. V арт. 11 п. 1-й).

Після одержання наказа про виступ в похід, старшина та козаки му- 
сіли в призначений термін виступити з домів своїх, кожний під прапор 
своєї команди: бунчукові товариші—під бунчук гетманський, значкові 
товариші—під корогву полкову; сотники, сотенна старшина та рядові 
козаки—під свої сотенні прапори. Місце їх збору призначалося наперед. 
Зібравшись туди всі і одержавши ордер, під командою того, кому вона була 
доручена, рушали далі в призначене місце, під корогву головного коман
дира і там становились-на місцях, призначених головним командиром. 
«Права» не називають його гетьманом або наказним гетьманом через те, 
що в пору кодифікації «Прав» гетьманської влади на Україні вже не було, 
і «головні командири» були установою, що не носила на собі постійних 
рис. їми бували як українські військові старшини, так і російські коман
дири, яких в 1730-х—1740-х роках перебувало чимало на Україні.

В похід йшли цілим військом, при чому командири повинні були вжи
вати всіх заходів, щоб не було шкоди од військових людей громадянам, 
біля дворів і через землі яких військо переходило. Більшість цих заходів, 
що про них згадують «Права», не оригінальні: про них говорить ще Литов
ський Статут («Права» гл. V арт. 13 п. 1-й, арт. 14—20).

Військові прапори у вищих та инших команд несли хорунжі. Вони 
повинні були охороняти прапори в бою і не оддавати в руки ворога. Коли 
не можна буде охоронити, то треба прапор одірвати і все-ж таки його збе
регти. З огляду на такі важливі обов’язки хорунжого, в цей чин «Права»



252 Акад. М и к о л а  В а с и л е н к о

вимагали обирати «человѣка достойнаго, заслужонаго и ни въ чемъ непо
дозрительнаго» (Гл. V арт. 13 п. 3-й).

За відхід з походу або од військових дій загрожувала смертна кара 
<Гл. V арт. 17).

Після скінчення походу військо розпускалося по домам, але не зразу. 
Війську не дозволялося залишати свого командира, а йти з ним сумісно 
походним порядком до призначеного місця, яке буде призначено для роз
пуску війська (Гл. V арт. 21 п. 1-й). Учасникам походу командири вищі 
мали право видавати атестати з посвідкою участи в поході (Гл. Арт 21, 
п. 2-й). ,

Усякий старшина-командир повинен був обов’язково зберігати в своїй 
походній канцелярії, на випадок справок, списи військових людей, що 
були під'його командою.

З цих прикладів, які не мають на меті вичерпати матеріял, а тільки 
підкреслити його, видко, яке важливе джерело уявляють з себе «Права» 
для виучування сучасного їм державного права. Ми не можемо сказати, 
що дослідники не користувались «Правами» з цього боку. Нагадати хоч-би 
праці проф. М. Е. Слабченка або нову працю галицького вченого д-ра Ми
коли Чубатого «Про правне становище церкви в козацькій державі». Одначе 
систематичного виучування «Прав», як джерела державного права, ще не 
було, не було також порівняння його норм, що-до державного права, 
з фактичним матеріялом, який дають нам архіви. На це ми і хочемо звер
нути увагу дослідників. Тепер, коли численний і дорогоцінний матеріял 
для виучування державного права України, знову повертається на Україну 
з московських архівів, коли виявляється для українських вчених можли
вим більш широко використовувати його, нам здавалося доречним звернути 
увагу і на потребу використувати для державного права «Права, по кото
рымъ судится малороссійскій народъ», поставивши їх в світло архівних 
матеріялів.


