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истема пропонованих аграрною реформою заходів, що почали впро- 
            ваджуватися на литовських, білоруських та українських землях Вели- 
            кого князівства Литовського (далі — ВКЛ) у першій половині XVI ст., 
своєю модернізаційною спрямованістю справила кардинальний вплив не 
лише на розвиток виробничих аграрних відносин, а й мала відчутні наслідки 
для соціальної сфери та інституцій самоврядування. Загалом основні перед-
бачені аграрною реформою заходи були досить динамічно проведені у вели-
кокнязівських помістях Литви, західної і центральної Білорусі та в деяких 
західних регіонах України. Вважається, що основний етап реформи завер-
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шився вже у 60-ті роки XVI ст. Особливо результативним були перші після 
прийняття «Устави на волоки» (1557 р.) кілька років, впродовж яких лише в 
столових маєтностях великого князя було поміряно понад 57 тис. волок  
(1,2 млн га землі), а назагал у перший період реформи ревізори переміряли 
близько 2 млн га земельних площ, хоча у межах приватних володінь магнатів 
та шляхти ВКЛ реформа була помітно пролонгована у часі. Зокрема, на 
власне литовських землях реформування шляхетських помість тривало прак-
тично до кінця XVI ст., а в східнобілоруських волостях ВКЛ поміра від-
бувалася до середини XVII ст. На українських землях, які після Люблінської 
унії 1569 р. відійшли до Польщі, введення волочної системи не було пе-
рерване, а отже відповідні заходи впроваджувалися і надалі. У Право-
бережній Україні реформування земельного устрою відбувалося також у 
другій половині XVI ст., а в першій половині XVII ст. спроби введення 
волочної системи були зафіксовані в Лівобережній Україні (Чернігівщині, 
Ніжинщині, Стародубщині)1. І хоча різним аспектам та періодам аграрної 
реформи в Україні було присвячено чимало наукових праць, переважна їх 
більшість концентрувалася на реформуванні аграрних та фіскальних вироб-
ничих відносин. А тому актуальним залишається вивчення впливу рефор-
маторських заходів у сфері місцевого особливо сільського, самоврядування.  

Як свідчить аналіз джерельного матеріалу, в дореформенний період на 
чолі селянських урядів в Україні стояли сільські старости, які в докумен-
тальних свідченнях іменувалися старцями, отаманами, війтами, тивунами, 
інколи десятниками. Інститут сільських старців у цей час був зафіксований 
на Волині, Київщині та в селах місцевого руського права Галичини2. Тивуни 

—————— 
1 Похилевич Д.Л. Землеустройство и поземельный кадастр в Белоруссии, Литве и 

Украине в XVI–XVII вв. // Материалы по истории земледелия СССР. — М., 1952. —  
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200; Улашчык М. Валочная памера // Беларуская мінуўшчына. — 1996. — № 1. — С. 49–
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впровадження та соціально-економічні наслідки аграрної реформи на українських та 
білоруських землях у XVI ст. // Соціально-економічні трансформації в Україні та Біло-
русі в XVI–XVIII ст.: фактор реформ. — К., 2016. — С. 45–84. 

2 Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі — ЦДІАК 
України). — Ф. 25. — Оп. 1. — Спр. 15. — Арк. 224–224 зв.; Російський державний 
архів давніх актів (далі — РДАДА). — Ф. 389. — Оп.1. — Спр. 51. — Арк. 204 зв.; 
Архив Юго-Западной России (далі — Архив ЮЗР). — К., 1876. — Ч. 6. — Т. 1: Акты об 
экономических и юридических отношениях крестьян в Юго-Западной России в XVI–
XVIII ст. (1498–1795 гг.). — C. 140–142, 215–216, 250–251; Akta grodzkie i ziemskie z 
czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w 
skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego (далі — AGZ). — Т. 2. — Lwów, 1870. —  
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в ролі представників громадської адміністрації переважно зустрічалися в 
селах Володимирського та Луцького повітів Волині, більшості староств га-
лицьких земель, фрагментарно на Київщині3. Інститут отаманства побутував 
в даний період в сільській місцвості практично в усіх українських землях — 
на Поділлі, Київщині, Волині й Галичині4. Важливо зазначити, що в Гали-
чині, поряд із сільськими громадами на місцевому руському праві, існували 
також поселення на німецькому та волоському праві. У селах німецького 
права громадами керували солтиси і війти, а у волоських поселеннях — князі 
та крайники5. 

В традиційній практиці повсякденного самоврядування очільники тери-
торіальних громад обиралися головами дворогосподарств (дворищ, димів) 
щорічно на загальних зборах, хоча з кінця XV ст. ця практика зазнає певних 
змін. Дедалі частіше документальні матеріали фіксували ситуації, коли демо-
кратичні вибори громади підмінялися вольовим призначенням сільських 
старост великокнязівським представником або власником села. Та попри вка-
зану тенденцію, навіть у середині XVI ст. верховна великокнязівська влада 
наказувала своїм ревізорам призначати керівників сільського урядування за 
згодою рядових членів громади. Зокрема, «Устава на волоки» постановляла: 
«Ревизором дознавши вину и неслушную справу его (очільника села), и, того 
скинувши войта, иньшого уставити мужа тое же волости неподозренного 
(благонадійного. — А.Г.) на которого подданые зволят (погодяться. — 
А.Г.)»6. Важливо відзначити, що позбавити війта його посади могли лише 

                                                                                                                                 
S. 8, 78, 114; Т. 6. — Lwów, 1876. — S. 12; Т. 7. — Lwów, 1878. — S. 80; Т. 11. — Lwów, 
1886. — S. 116.  

3 Архив ЮЗР. — Ч. 6. — Т. 1. — С. 111–116; Жерела до історії України-Руси. — Т. 1: 
Описи королівщин в землях руських XVI віку. Люстрації земель Галицької і Пере-
миської. — Львів, 1895. — С. 203, 248; Т. 2: Описи королівщин в землях руських XVI 
віку. Люстрації земель Перемиської й Сяноцької. — Львів, 1897. — С. 46, 83, 214; Т. 3: 
Описи королівщин в землях руських XVI віку. Люстрації земель Холмської, Белзької й 
Львівської. — Львів, 1900. — С. 104, 160, 226, 260, 318, 349; Archiwum książąt 
Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. — T. I: 1366–1506. — Lwów, 1887. — S. 2, 67;  
T. 2: 1284 — 1506. — Lwów, 1888. — S. 66, 200. 

4 Жерела до історії України-Руси. — Т. 1. — С. 13–18, 32–36, 60, 124, 159, 202, 239; 
Архив ЮЗР. — К., 1886. — Ч. 7. — Т. 1: Акты о заселении Юго-Западной России (1386–
1700 гг.). — С. 105, 117–122, 147–152; К., 1890. — Ч. 7. — Т. 2: Акты о заселении Юго-
Западной России (1471–1668 гг.). — С. 1–3; Гурбик А.О. Еволюція інститутів громад-
ського самоврядування в Україні XІV–XVІ ст. // Середньовічна Україна: Зб. наук. праць. — 
Вип. 2. — К., 1997. — С. 48–70; Летописи белорусско-литовские // ПСРЛ. — М., 1980. — 
Т. 35. — С. 66, 74. 

5 Инкин В.Ф. Волость (краина) и вече (сбор) на Галичине в XVI–XVIII вв. // Еже-
годник по аграрной истории Восточной Европы (далі — ЕАИВЕ) 1970 г. — Рига, 1977. — 
С. 72–73.  

6 РДАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Спр. 33. — Арк. 134 зв. — 135; Спр. 41. —  
Арк. 415 зв.– 416; Акты, относящиеся к истории Западной России (далі — Акты ЗР), 
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великокнязівські ревізори. Місцеві ж повітові органи влади такого права над 
війтами не мали, вдовольняючись лише можливістю притягнення його до 
суду. Зокрема, в «Уставі на волоки» 1557 р. зазначалося: «А войта вряду о 
всякую вину судити, только войтовства у него не отнимати»7.  

Аналогічне інституційно-правове становище війтів зафіксоване й у того-
часних документальних матеріалах. Так, у 1563 р. королеві Боні «жалелся 
войт Лепесовский Ян Хотимовский о том иж дей он за розказаньем короля... 
в повете Кременецком за (річкою. — А.Г.) Горыню на Болохове осадило 
некоторые певные села и тепер дей еще осаживает за которые дей працы 
свои... в тых же там селех через него осажоных войтом быти сподевал». Але 
тамтешній намісник — староста кременецький пан Петро Семашко «нет 
ведома для которое причины на него ся звазнивши (розсердився. — А.Г.) с 
моцы и справы его войтовское тые села вынял (вилучив, забрав. — А.Г.) и ту 
владность его... от него отнявши служебнику есы своему Семену поручил». 
Дізнавшись про це, королева Бона наказала своєвільному кременецькому 
старості: «Приказуєм тобе... иж бы есы ему (місцевому війту. — А.Г.) тые все 
села на Болохове, которые через него там осаженные суть опять в справу (в 
управління. — А.Г.) его подал и ему над ними тое владности войтовское... не 
заборонял»8. Наведений документ свідчить не лише про свавілля місцевих 
урядовців і намісників щодо призначених війтів, а й про те, що останнім 
іноді діставалися незаселені території, де необхідно було «осаджувати» се-
лян на пустому місці (так званому «сирому корені»). У скрутних ситуаціях 
керівники громад могли звертатися за роз’ясненнями та з певними прохан-
нями і скаргами до верховного правителя ВКЛ. Останній у свою чергу в міру 
необхідності надсилав листи на ім’я сільського старости. Так, у 1565 р. 
великий князь литовський (1544–1572) і король польський (1548–1572) Си-
гізмунд II Август в листі «войтам, слугам путным и всем подданым» волин-
ського села Кокорева сповіщав: «Дали тот фолварк наш замка Кремянецкого 
Кокорев со всеми вами поддаными нашими пану Деревинскому, вы бы о том 
ведали и... всякое послушанство чинили»9. 

У територіальних межах своєї громади сільські старости відали прак-
тично всіма внутрішніми справами. Враховуючи відносно слабкий зв’язок 
керівників громад з вищими органами державної влади, сільських старост 
слід розглядати як представників органів місцевого самоврядування, які у 
своїй діяльності передусім керувалися інтересами громади і розв’язували 
різноманітні питання сільського життя згідно з нормами традиційного зви-
чаєвого права. Незначні поточні справи сільські старости вирішували самос-
тійно, щоденно підтримуючи таким чином усталені форми співжиття грома-
                                                                                                                                 
собранные и изданные Археографическою комиссиею. — СПб., 1848. — Т. 3 (1544 — 
1587). — С. 73–74.  

7 Акты ЗР. — Т. 3. — С. 73–74.  
8 РДАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Спр. 33. — Арк. 134 зв.–135.  
9 Там само. — Спр. 41. — Арк. 415 зв.–416.  
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дян. Вони розв’язували дрібні конфлікти між господарями, розслідували 
прості правопорушення, підправляли межі спірних індивідуальних земель-
них наділів, контролювали дотримання загальнообов’язкової сівозміни на 
останніх, щоб уникнути потрави посівів громадським стадом, стежили за 
елементарним порядком на території громади. Зокрема, слідкували за тим, 
щоб зайшлі люди, в тому числі і родичі членів громади, засвідчувалися 
місцевим отаманом, а за його відсутності — кимось з членів його сім’ї або 
сусідами. За це ніс відповідальність насамперед голова дворогосподарства, 
до якого прибував гість. Причому хазяїн відповідав за поведінку пришельців 
на території громади та явний (засвідчений очевидцями), а не таємний, при-
хід та відхід останніх з території села10. 

Легітимно обраний очільник представляв свою громаду і в її зовнішніх 
зносинах з іншими громадами, великокнязівськими представниками та окре-
мими панами і шляхтою, забезпечував перед державою та сюзереном вчасну 
виплату всіх податків та виконання відробітків. Причому часто до його обо-
в’язків входило збирання натуральної та грошової данини і відправка її 
великокнязівським збирачам податків або володільцю поселення. Приклад 
цього — податкова діяльність отаманів у селах Житомирського повіту. 
Зокрема, «Тимош отаман Песецкий» зібрав у 1587 р. зі своєї громади і 
зберігав у себе в коморі чималу суму коштів: «грошей готових (готівки. — 
А.Г.) побору панского коп 20 личбы литовское (1200 грошей. — А.Г.)»11. 

В процесі розростання території громади та збільшення густоти насе-
лення, коли на певні землі починали претендувати кілька власників, сільські 
старости, поряд із старшими й досвідченими членами громади, дедалі час-
тіше виступають як свідки при розмежуванні земель третіх власників, а коли 
зачіпалися територіальні інтереси громад, — як їх представники. Тому в 
документах XV–XVI ст. часто згадуються авторитетні «старцы обчие», які 
встановлюють наново чи поновлюють забуті/пошкоджені давні границі при-
ватних і громадських земель12. 

В ході вирішення складних цивільно-майнових справ та розслідування 
кримінальних злочинів сільські старости організовували збори (що і в  
XVI ст. називалися віче) громади із всіх зацікавлених сторін. Скликали вони, 
як правило, в міру необхідності. Згодом ця ініціатива також переходила до 
керівників урядів гродських та шляхти. Причому загальні збори громад 
збиралися не лише на українських землях у складі ВКЛ, але й на прилеглих 
українських територіях Королівства Польського, де проходила лінія роз-
межування до Люблінської унії 1569 р.  

—————— 
10 Архив ЮЗР. — Ч. 6. — Т. 1. — С. 360–361. 
11 Там же. — С. 175–188. 
12 РДАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Спр. 48. — Арк. 81 зв.; Акты ЗР. — СПб., 1846. — 

Т. 1: 1340–1560. — С. 42.  
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Велелюдні зібрання жителів судових околиць й співгромадян-сусідів 
для розгляду першорядних питань та судового розслідування злочинів на 
українських землях у складі ВКЛ згадувались у документальних джерелах 
XV–XVI ст. під різними назвами. Відповідні актові матеріали переважно 
фіксували «віче», «право», «копу», «купу», «сок», «слід», «заклич» та інші 
терміни13, які позначали як цілісну судову інституцію, так і її окремі прав-
ничо-слідчі функції та дії (починаючи від оголошення про початок гро-
мадського судочинства й до виконання судового вироку). Саме після 
«закличу» й відповідного повідомлення сільська громада або кілька сусідніх 
громад збиралась у вказаний час на певне місце для суду. Такі збори від-
бувалися, як правило, під відкритим небом. Учасники копи традиційно ста-
вали в «коло копне», утворюючи посередині місце для основних судових дій. 
Перед початком розгляду справи проводилися певні підготовчі заходи й 
представники громадського самоврядування перевіряли, чи всі запрошені 
прийшли на копу. Якщо хтось був відсутній і ніхто їх не заступав/ 
представляв, то за останніми терпляче посилали повторно. І тільки коли всі 
необхідні для легітимності копного зібрання «мужі» сходилися, починався 
суд. Коли на копу збиралося кілька громад, то для ведення суду обирали 
представників від кожного села. Ними не завжди були очільники сільських 
громад. Кількість копних суддів не була чітко визначеною і на кожному 
конкретному зібранні копи коливалась від 3 до 20 (а інколи і більше осіб)14. 
Це залежало, перш за все, від розмірів копи, складності справи та кількості 
сіл, які брали участь у копному суді. Суддями, як правило, вибирали високо-
достойних та авторитетних «мужов добрых (з доброю репутацією в околиці. — 
А.Г.), веры годных и ведомых (обізнаних із процедурою ведення копи. — 
А.Г.) копного суду»15. На великих копах для об’єктивності судочинства 
зазвичай суддями обирали рівну кількість представників від кожного села: 

—————— 
 Детальніше про роль судових околиць в копному судочинстві див.: Гурбик А. 

Трактування «судових околиць» в громадському судочинстві на українських землях 
Великого князівства Литовського // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого кня-
зівства Литовського. — К., 2009. — Т. 1. — С. 11–33.  

13 ЦДІАК України. — Ф. 25. — Оп. 1. — Спр. 15. — Арк. 224 — 224 зв.; Ф. 25. — 
Оп. 1. — Спр. 1. — Арк. 43; Ф. 25. — Оп. 1. — Спр. 45. — Арк. 99 зв.; Акты 3Р. — СПб., 
1848. — Т. 2: 1506 — 1544. — С. 211; Жерела до історії України-Руси. — Т. 1. — С. 71; 
Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссисю. — СПб., 
1905. — Т. 20. — С. 22–23, 140, 145, 452, 454; Иванишев Н. О древних сельских общинах 
в Юго-Западной России. — К., 1863. — С. 36–38.   

14 Черкаський І. Громадський (копний) суд на Україні-Русі ХVІ–ХVІІІ ст. // Праці 
комісії для виучування історії західноукраїнського та вкраїнського права. — Вип. 4. — 
К., 1928. — С. 143; Гурбик А.О. Копні суди на українських землях в ХІV–ХVІ ст. // Укр. 
журн. — 1990. — № 10. — С. 110–111. 

15 Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею (далі — Акты ВАК). — 
Вильна, 1891. — Т. XVIII. — C. 465. 
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«выбрали з каждого села… по два мужи людей веры годных»16. Вказанні 
судді виконували на копі традиційні судові функції: вели розслідування, 
опитували свідків, проводили обшук, але не могли без правового або пре-
цедентного обґрунтування і згоди більшості співгромадян виносити свій 
остаточний вирок. Наявність громадських суддів не означала того, що лише 
обрані особи активно брали участь у судовому процесі, а інші присутні 
пасивно спостерігали за ходом справи. На невеликих копах всі, хто при-
ходили на суд, не тільки уважно слідкували за його ходом, але й по мож-
ливості брали участь у всіх його етапах аж до винесення вироку та при-
ведення останнього до виконання. Це підтверджують збори громади села 
Твердин Володимирського повіту на Волині. Там на копі суддями обирали 
«людей и мужов обчих, тоест з села Осмигович на имя Марка Биршевича, из 
Сенявки двох — Федка Короля та Сенка Кислення, а з Мокович — Остапа 
Скрыпку и Ивана Лучченяти... при всей громаде Твердинской». А вже вирок 
виносили усі разом «тыи мужове, так чужосельцы, громада вся Твердинская, 
яко и иньшие… оного (злодія. — А.Г.) на горло водлуг права всказали 
(винесли обґрунтований чинними правовими нормами смертний вирок. — 
А.Г.)»17. 

В цілому ж звичай обирати суддів, який зафіксували в громадському 
судочинстві джерельні матеріали XVI ст., був наслідком не лише кількісного 
зростання селянських господарств, але й прагнення заможних співгромадян 
впливати на хід та результат копних судів шляхом усунення решти/ біль-
шості селян від суду і перетворення їх у простих спостерігачів/статистів.  
У попередній же історичний період невелика кількість учасників копних 
зібрань і не такі глибокі процеси майнової диференціації в селянському 
середовищі давали можливість всім жителям села чи околиці нарівні чинити 
суд. 

На великих вічах, коли збиралися різні громади, то кожну з них при-
водив і представляв її очільник. Так, на копі в 1570 р. у Володимирському 
повіті громади сіл Видюти та Мацеєва вимагали взяти участь у зборах 
«десятника и людей поридубских (селян із с. Поридуби. — А.Г.)». У 1571 р. 
на вічових зборах села Ремчич Луцького повіту громадські представництва 
двох частин цього поселення, що належали різним поміщикам, очолювали 
«тивон Петрука Демидович» та «Максим Качанович, тивун пана Яцкова».  
А на вічі громад сіл Змуча, Брухович (Брюхович), Велицька та Порська у 
1567 р. того ж повіту розслідування злочину організували «Тивон пана 
Загорського на имя Богдан Триликович» і «Марош Игнатович... старец князя 

—————— 
16 Акты ВАК. — С. 355. 
17  Архив ЮЗР. — Ч. 6. — Т. І. — С. 460–461. 
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Корецького», яким належали дві частини села Порська18. На велелюдних 
широких вічах сільські старости стежили за тим, щоб усі голови дворо-
господарств їхніх громад особисто приходили на подібні зібрання. Так, 
перед початком копи в 1582 р. «старци и все копляне спочатку вчинили меж 
собою обмову водлуг звычаю и права копного питаючи меж собою старец 
старца, все ли изо всех сел старци и с подданными панов своих на копу... 
вышли»19.  

Під час великих зібрань громади вирішувалося широке коло питань 
внутрішнього життя, які не міг самостійно розв’язати сільський староста. 
Важливу їх частину становили справи про розмежування общинних земель 
та угідь як всередині громади, так і між окремими селами. Багато було справ, 
пов’язаних з майновими конфліктами, спадковістю та розподілом майна, 
сімейними спорами. Проте найбільшу питому вагу серед справ, що розгля-
далися на зборах сільської громади, особливо у XVI ст., становили різнорідні 
кримінальні злочини20.  

Остаточне рішення на вічах і копах приймалися прямою більшістю голо-
сів. Отже, хоча сільські старости й головували на таких зборах, вони не мали 
переваги у прийнятті тих чи інших рішень. Щоправда, вони могли ско-
ристатися своїм авторитетом, щоб переконати членів громади ухвалити саме 
їхню судову ухвалу.  

Процедура громадського судочинства була досить досконалою. Після 
завершення усіх передбачених звичаєвим правом підготовчих дій громада 
розпочинала суд. Усі присутні на копі, ставали, а інколи й сідали колом 
копним. У центр зібрання на «пляц» виходив потерпілий і переповідав свою 
скаргу21. Це міг бути представник потерпілого диму, дворища, а то й усього 
села. Інколи разом із скаргою висувалося і звинувачення комусь із спів-
громадян/сусідів/чужинців, яке було результатом попереднього самостійного 
розслідування. Традиційно всі були зобов’язані мовчки вислухати потер-
пілого і потім починали слідство («опыт», «лик»). Копні судді викладали свої 
міркування, ставили присутнім запитання, а останні при підтримці сільських 
старост їх обговорювали, намагаючись згадати, що відбувалося в селі/ 
околиці напередодні та в час скоєння злочину. Якщо людям нічого не було 

—————— 
18 Акты о копных и панских судах (далі — Акты КПС) // Материалы для истории 

судоустройства и судопроизводства в Литовско-русском государстве. — К., 1897. —  
Т. 1. — С. 168, 331, 369–370.  

19 Черкаський І. Громадський (копний) суд на Україні-Русі XVI–XVIII вв. — Вип. 4. — 
714 с. 

20 ЦДІАК України. — Ф. 25. — Оп. 1. — Спр. 15. — Арк. 224–224 зв.; Архив ЮЗР. — 
Ч. 7. — Т. 1. — С. 59–64, 202–205, 211–214, 312–313; Акты КПС. — C. 12, 19, 39, 300–
302. 

21 Акты КПС. — Т. 1. — № 72. — С. 168. 
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відомо про злочин, то представник кожного дворогосподарства/села спові-
щав про це і «чинил отказ» — тобто давав вичерпні пояснення22. 

У випадках збору на давньому традиційному місці, для детальнішого 
розслідування справи учасники копи посилали своїх представників на місце 
злочину. При потребі та наявних умовах по слідах злочину копа організо-
вувала гонитву/«погоню» й переслідування злочинців23. Якщо слід приводив 
до території іншої сільської громади, то копа чекала на границі, щоб у них 
взяли сліди і вели його далі місцеві селяни, на чиїй території проходив 
останній. У противному разі вина лягала на ту громаду і її очільників, які не 
виходили на слід. Учасники копи могли йти по сліду через території де-
кількох сіл. У такому випадку звинувачення лягало на жителів останнього 
поселення, яке не могло вивести слід злочину за межі своєї території24. 
Звинувачували у злочині також тих співгромадян, які свідомо чи несвідомо 
знищували слід або перешкоджали продовжувати погоню на своїй тери-
торії25. 

Незважаючи на значний досвід і традиції громадського судочинства, 
більшість складних справ не знаходили свого вирішення на одних копних 
зборах, а вимагали проведення двох і більше коп. Це відбувалося у тих 
випадках, коли на першій копі не вдалося зібрати всіх даних про злочинця, 
коли не всі жителі околиці вийшли на копу, або ж  потерпілі вимагали 
привести «чужого человека», який був у селі в час скоєння злочину і т. п.26 
Були й інші випадки, коли збори копи переносились на другий і третій раз, 
особливо, коли злочинець був вже спійманий, але ще не всі селяни розпитали 
його про свої попередні «шкоди», а також коли чекали дозволу суду від 
поміщика, чиїм підданим був злочинець, тощо27. 

Чіткої періодичності у проведенні другої і третьої копи не існувало. 
Згідно документальних матеріалів, друга копа, як правило, проводилася на 
другий, третій28, а то й сьомий29 день після першої. На білоруських землях 
перерва між копними зборами інколи тривала близько чотирьох тижнів30. 
Друга копа, як правило, бувала більшою за першу, і на ній часто закінчувався 
розгляд справи. Так, в Луцькому повіті саме на повторній/другій копі у  

—————— 
22 Архив ЮЗР. — Ч. 6. — Т. І. — С. 62; Акты ВАК. — Т. ХVIІІ. — С. 75, 194, 256, 

347; Статут Великого княжества Литовского 1588 года (далі — Статут 1588 г.) // 
Временник императорского московского общества истории и древностей российских: 
Материалы. — М., 1854. — Кн. 19. — Р. ХІ. — Арт. 61. — С. 327. 

23 Архив ЮЗР. — Ч. 6. — Т. І. — С. 79, 84; Акты КПС. — № 34. — С. 314. 
24 Иванишев Н. Указ. соч. — Приложение — Док. № 3. — С. 47–48. 
25 Архив ЮЗР. — Ч. 6. — Т. І. — С. 243. 
26 Архив ЮЗР. — Ч. 6. — Т. І. — С. 62, 221; Акты ВАК. — Т. ХVIІІ. — С. 93–94. 
27 Акты ВАК. — Т. ХVIІІ. — С. 158, 449–451. 
28 Архив ЮЗР. — Ч. 6. — Т. І. — С. 85–86. 
29 Иванишев И. Указ. соч. — Приложение. — Док. № 5. — С. 64. 
30 Акты ВАК. — Т. ХVIІІ. — С. 355. 
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1576 р. селяни винесли кінцевий вирок у справі про крадіжку худоби31. Але 
спостерігалися і випадки, коли жителі околиці з однієї і тієї ж справи 
збирали третю копу, причому це ж передбачало й державне законодавство32. 
Зокрема, на копному суді в Луцькому повіті (1572 р.) селяни «на двох копах 
опыт чинили (провели розслідування. — А.Г.), нижли винного опитати не 
могли для чего дей водле артыкулу статутового тридцать первого в разделе 
первомнадцат (одинадцятому. — А.Г.), вжо на третюю купу присяжную… 
выехали хотечи то правне скончити»33. В даному випадку учасники копи 
продемонстрували добру обізнаність із конкретними артикулами Статуту 
1566 р., де дійсно зазначалося: «а где бы се на таких двох копах о том 
забитью (вбивстві. — А.Г.) выведатися не могли, тогды третюю копу при-
сяжную маеть вряд собрати» (Р.XI, арт. 31). Практично без змін, із не-
значними редакційними правками (замість «выведатися» законодавець вста-
вив «доведати»), вказана правова норма копного судочинства увійшла й до 
Третього статуту 1588 р. (Р.XI, арт. 26)34.  

У статутах ВКЛ та джерельних документах копа часто називалась при-
сяжною, що означало необхідність присутності на ній представників усіх 
господарів та околичних сіл, щоб, за потреби, принести присягу: «А врядъ 
маеть з местечокъ и з селъ околичныхъ по три чоловеки старъшихъ, яко 
войтовъ, лавниковъ и иныхъ мужовъ добрыхъ, веры годныхъ, до присеги 
обрати»35. На білоруських землях останню копу селяни називали «оста-
точною», «завитою»36, що також підкреслювало її важливість. В цілому ж 
кількість зібрань копного суду в одній і тій самій справі не була обмеженою, 
а громади могли збиратися по одній справі стільки разів, скільки було необ-
хідно для її остаточного вирішення. 

У досліджуваний період на українських землях ВКЛ досить вагому 
(якщо не сказати — вирішальну) роль у загальній структурі копного судо-
чинства відігравав давній та відпрацьований віками правовий механізм/інс-
титут «гоніння сліду», що, найперше, означав проведення розшуку та пере-

—————— 
31 Акты КПС. — № 244. — С. 575. 
32 Статут Великого князьства Литовского 1566 года (далі — Статут 1566 г.) // 

Временник императорского московского общества истории и древностей российских: 
Материалы. — М., 1855. — Кн. 23. — Р. ХV. — Арт. 31. — С. 164; Статут 1588 г. —  
Р. ХІ. — Арт. 26. — С. 301.  

33 Акты КПС. — № 185. — С. 417–426. 
34 Статут 1566 г. — Р. ХV. — Арт. 31. — С. 164; Статут 1588 г. — Р. ХІ. — Арт. 26. — 

С. 301.  
35 Статут 1588 г. — Р. ХІ. — Арт. 26. — С. 301.  
36 Акты ВАК. — Т. ХVIІІ. — С. 5, 30. 
 Детальніше про інститут «гоніння сліду» див.: Гурбик А. Правовий інститутут 

«гоніння сліду» в копному судочинстві українських земель великого князівства литов-
ського // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. — К.,  
2013. — Т. 2. — С. 96–111.  
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слідування злочинця за слідами злочину (сліди/відбитки людини, тварини, 
возу, саней, загублених крадених речей, залишків краденого чи вбитих тва-
рин, слідів крові на поверхні землі чи снігу тощо). Вказана правнича інс-
титуція передбачала не тільки самостійну судову діяльність (як одну із вище 
зазначених трьох коп), але й складову частину/етап ширшого громад-
ського/копного суду (часто його початок), про що свідчить значна кількість 
актових матеріалів. Тому досить типовими у тогочасних джерелах були такі 
заяви учасників подібних правничих дій: «коли якая шкода межи нами 
мужеми станет, тоды дей мы на том врочищу… на след збираемся»37.   

Загалом інститут гоніння сліду, як норма звичаєвого права в Україні, на 
час XVI ст. пройшов складний шлях еволюції, зберігаючись у свідомості та 
громадському судочинстві протягом багатьох століть38. Ще в часи «Руської 
Правди» однією з найважливіших функцій громади (верві) та її керівництва 
на українських землях була допомога потерпілому «гнати слід», тобто йти по 
сліду злочинця: «Не будеть ли татя (злочинця. — А.Г.), то по следу женуть; 
аже не будеть следа ли к селу или к товару, а не отсочать (не відведуть. — 
А.Г.) от себе следа, ни едуть на след или отбьться (відіб’ють переслідувачів 
від слідів. — А.Г.), то тем платити татбу и продажю (відшкодувати усі збитки 
та виплатити штрафні санкції. — А.Г.); а след гнати с чюжими людми а с 
послухи» (ст. 77)39. Таким чином здавна на українських землях встанов-
лювалися рамки відповідальності членів громади й сільських очільників за 
злочини, які були скоєні невідомою особою на їхній території. Передба-
чалася процедура розшуку злодія по його слідах. Зазначена стаття «Руської 
Правди» передбачала, що такі сліди могли привести на територію іншої 
громади або ж до «товару» — обозу купців чи стану пастухів, які тимчасово 
зупинились на землях поселення або поблизу. Жителі та керівництво села, на 
територію якого приводив слід, зобов’язані були йти далі по слідах разом з 
потерпілим, допомагати останньому шукати злочинця. Якщо ж запідозрена 
громада не могла довести свою непричетність до злочину, то вона відшко-
довувала всі збитки потерпілому. Якщо ж сліди виводили на велику дорогу 
«гостинець», де не було поселень, або на безлюдне місце, то там громада вже 
не несла відповідальності. 

Аналіз економічного становища сільських старост свідчить, що вони 
практично не відрізнялися за рівнем своїх статків від основної маси членів 
громади і нарівні з останніми відбували повинності. Так, на Волині тивуни, 
отамани й старці користувались однаковими з іншими жителями громади 
наділами землі і сплачували таку ж данину. Зокрема, старець села Козлиничі 

—————— 
37 Акты КПС. — С. 301. 
38 Российская национальная библиотека. Отдел рукописей (далі — РНБ. ОР) —  

Ф. 293. — Оп. 1. — Д. 185. — Л. 1. 
39 Пространная редакция суд Ярославль Володимерич Правда Руськая // Законода-

тельство Древней Руси. — Т. 1. — М., 1984. — С. 77. 
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Луцького повіту Миць, як і 33 інших господарі цього поселення, у 1578 р. 
сплатив 30 грошей за рік. Хоча у цьому ж поселенні згадувалися й 12 бід-
ніших односельчан-городників, які віддавали лише від 3 до 6 грошей. Не 
вирізнявся розміром сплачуваних податків, а отже і своїм майновим ста-
новищем, серед жителів 7 дворищ села Кречевичі того ж повіту і їхній 
старець Тиміш. Війт села Воля Ситна Луцького повіту Данило у 1578 р. 
нарівні з іншими 14 селянами заплатив 60 грошей (з решти менш заможних  
6 господарств городників і підсусідків надійшло від 1 до 12 грошей). Однак 
на практиці незначні відхилення від середнього майнового рівня сільських 
старост іноді траплялися. Так, у 1578 р. старець села Кілки Рябець (Луцький 
повіт) сплачував найбільшу в селі данину в розмірі 70 грошей, а решта  
40 господарів — від 30 до 60 грошей, що певною мірою відображало дещо 
вищий рівень майнового становища сільського очільника. Однак останнє не 
обов’язково пов’язане з його посадою, а може пояснюватися більшою кіль-
кістю робочих рук в господарстві, а отже і більшим розміром земельної 
ділянки. Цікава ситуація спостерігалась у 1545 р. в селі Забороль Луцького 
повіту. Там з 16 дворищ 7 було службових, а 9 — тяглих. Сільський тивун 
сидів там на одному із службових дворищ і разом з іншими шістьма слугами 
«справлял службу конную» на замок Луцький. А в 1582 р. у селі Митищі 
того ж повіту функції «тивуна» виконував збіднілий підсусідок Микита40. 

Впродовж XV–XVI ст. спостерігалося посилення залежності сільських 
громад від представників великокнязівської влади, магнатів та шляхти, а 
також активізувалися процеси підпорядкування останніми керівництва міс-
цевих адміністрацій, які з другої половини XV ст. дедалі більше набували 
дуалістичного характеру. З одного боку, сільські старости, як і раніше, від-
стоювали інтереси своєї громади, а з іншого, поступово перетворювалися на 
посадових осіб великокнязівського адміністративного апарату, його найниж-
чої ланки з окремими функціями контролю і примусу. Юридичне оформ-
лення вказаних процесів знайшло своє відображення в «Уставі» 1557 p., де 
так описувалися обов’язки сільських війтів: «А служба их то з росказанья 
врядового людей на роботу теж с цыншы и с платы нашими выгоняти, и при 
отдаваню платов быти, подданых наших к праву (для судово-правового роз-
гляду. — А.Г.) вместо децкого перед урядом ставити, при роботах всяких 
вместо пристава над людми войтовства своего стояти, при отвоженю овсов и 
сена з людми войтовства своего ездити и их огдавати, переоры волок пустых 
и нанятых, стены границы и копцы на кожный рок межи подданными на-
шими поправовати и поновляти, а где бы от которого суседа видел копцы 
албо границы покажоны (знищені. — А.Г.) мает то врядови оповедати»41. 

—————— 
40 Архив ЮЗР. — Ч. 6. — Т. 1. — С. 110; Памятники, изданные временною комис-

сиею для разбора древних актов (далі — ПКК). — К., 1852. — Т. 3. — С. 21, 25–26, 39, 
41; К., 1859. — Т. 4. — С. 164. 

41 Акты ЗР. — Т. 3. — С. 73.  
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Війти, крім цього, наділялись і певними повноваженнями примусового ха-
рактеру: «а судити вряду подданых о всем дня торгового, кроме причины 
кровавое и кгвалтовное (убивства, розбої, грабежі. — А.Г.), о такой вине 
коли ж колвек повелить уряд ставити к праву подданного войт повинен». 
Якщо селяни виявляли непокору війту, їх викликали в уряд гродський і 
змушували оплачувати діяльність судового виконавця — децького: «а 
который бы с подданных войта послушен не был, а за позванием его перед 
урядом не стал по такового своевольного вряд децкого послати мает, и от 
непослушного децкованья (спеціальна виплата. — А.Г.) на милю в обе 
стороны грош»42. Особливо «Устава» відзначала роль війта як захисника 
інтересів підданих: «а при суде войту быти и справедливости подданому 
допомагати, вин наших (список заборгованостей підданих перед великокня-
зівськими урядниками на місцях. — А.Г.) ведомость мети и ревизором 
оповедати»43. 

Таким чином, війти наділялися певними функціями державних служ-
бовців, вони були зобов’язані співпрацювати з великокнязівськими урядов-
цями на місцях і водночас відстоювати інтереси своїх підданих. На цій 
останній функції війтів наголошувалося особливо: «Того стеречи абы вряд 
вин и пересудов над уставу (над норму. — А.Г.) не брал, а естли бы за 
мовенем (вказівкою, зауваженням. — А.Г.) его вряд того не перестал мает то 
войт ревизору (великокнязівському. — А.Г.) оповедати»44. 

Задля заохочення до добросовісного виконання своїх обов’язків велико-
князівські урядовці починали звільняти сільських старост від сплати по-
датків. Це було своєрідною формою оплати праці керівників сільських 
громад і водночас робило їх залежними від місцевих урядів. У середині  
XVI ст. на тих українських землях, де проводилася волочна поміра, «Устава» 
1557 р. передбачала, що «на селах войтове мають мети по одной волоце 
вольной (звільненій від оподаткування. — А.Г.)». Ця вказівка неодноразово 
виконувалася на практиці. Зокрема, війти волинських сіл Нижча Вілія, Шпи-
колоси, Плашівка, Сапонове і Жолоб Кременецького повіту (1563 р.) мали по 
одній вільній від чиншу волоці землі. Проте у прийнятій 20 жовтня 1557 р. 
поправі вже вказувалося: «Войты тяглые абы мели на войтовскую службу по 
две волоки вольных от всих потяглей и податков». Ці рекомендації також у 
подальшому часто реалізовувалися на приктиці. В 1557 р. в грамоті Сигіз-
мунда ІІ Августа писалося про війта «подданого Клима Медведя», якому «на 
войтовство назначили две волоки земли пустых в селе Ягоднику», і нака-
зувалося, «иж бы есы с тых двох волок на войтовство ему назначоных 
жадного плату в него не брати и до повинностей никоторых не привертати... 
а он мает и повинен у всех делех уряду его належачих слушно и порядно 

—————— 
42 Там же.  
43 Там же.  
44 Там же.  
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заховиватися (належно виконувати свої повноваження. — А.Г.)». Якщо сіль-
ський староста брав більше землі, ніж йому належало «на войтовство», то за 
кожен понаднормовий наділ він мав разом з іншими селянами відбувати 
належні повинності45. В тих випадках, коли війт таємно користувався над-
лишком землі або здавав такий наділ підданим, його карали смертю: «а естли 
бы войт волоку пустую кому нанял (віддав у користування. — А.Г.), албо от 
уряду нанятую перед ревизором утаил, тогды за то скарати его, яко злодея, 
горлом»46. 

Поряд із привілейованим землеволодінням (однією-двома волоками зем-
лі), війти також утримували на свою користь, як правило, «з чиншу грош 
шостый» або «третий грош», а також певну частину натурального оброку.  
В цілому ж війти володіли таким наділом землі і утримували на свою 
користь ту частину місцевих податків, які їм надавалися князівським 
привілеєм на війтівство або згідно традиції чи звичаєвого права у вказаному 
війтівстві. В 1560-ті pоки в Галичині згадувалися війти, які «вины» брали з 
«сельських людей водле прав своих»47. 

Прикметно, що інститут сільського війтівства, який передбачав звіль-
нення місцевих війтів від податків за користування певним наділом землі, 
документально зафіксований, починаючи із середини XVI ст., переважно на 
тих українських землях, де проводилася волочна поміра. Війти нерідко 
займали проміжне місце між громадською адміністрацією та урядом грод-
ським, оскільки «Уставою» 1557 р. передбачалося вже утворення війтівств як 
фактично нових адміністративно-територіальних осередків. До складу таких 
одиниць могло входити кілька сіл. Як було записано в «Уставі» 1557 р.,  
«у войтовство кождому мает быти придано волок сто, албо больш, водле 
прилеглости, хотя два и три села и больш злучити». На практиці адмі-
ністрація й ревізори та мірники дотримувалася таких вказівок. Зокрема, на 
Волині згідно з люстрацією Кременця 1563 р., у 13 селах із загальною кіль-
кістю у 623 волоки було створено 5 війтівств, тобто в середньому на одного 
війта припадало близько 125 волок. Згодом пізніші поправи збільшували роз-
міри війтівств до 300–400 волок. У тих випадках, коли окремі села входили 
до складу війтівств, у них зберігалася попередня самоврядна громадська 
адміністрація, так би мовити, нижчого рівня. Тільки тепер керівники менших 
сільських громад вже підпорядковувались уряду війта, який часто мешкав у 
одному із сіл війтівства. Тому документи другої половини XVI ст. часто 
фіксують наявність в одному селі поряд з війтами також тивунів, отаманів і 
десятників. Часто центрами війтівств виступали найбільші села такої тери-

—————— 
45 РДАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Спр. 51. — Арк. 204 зв.; Акты ЗР. — Т. 3. — С. 73, 

90; Архив ЮЗР. — Ч. 7. — Т. 2. — С. 80, 84, 98, 100; ПКК. — Т. 3. — С. 21, 25–26, 39.  
46 Акты ЗР. — Т. 3. — С. 74.  
47 Жерела до історії України-Руси. — Т. 1. — С. 99; Т. 2. — С. 122, 143, 203, 253, 

276; Т. 3. — С. 289–290, 352.  
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торіальної округи. Кілька впорядкованих сусідніх війтівств створювали біль-
ші адміністративно-територіальні одиниці — волості. Центрами останніх 
ставали містечка/міста або ж шляхетські садиби та фільварки48.  

На загальних зборах громади війти виконували роль урядників, яких 
раніше направляли з уряду на копу. Тепер же «Устава» 1557 р. передбачала, 
що у тих випадках, коли «подданный один другому межу переореть и ска-
зить (пошкодить, знищить. — А.Г.) ино вряднику на копу не ездити и 
проезду (проїздні витрати. — А.Г.) не брати, але войт межу направить и 
возметь на том хто ее сказить на вряд 12 грошей». Така практика, з одного 
боку, полегшувала матеріальне становище селян, бо вони звільнялися від 
сплати «проездного», а з іншого — розширювала повноваження війта. 
«Устава на волоки» 1557 р. забороняла війтам самочинно судити підданих та 
збирати понаднормові податки під страхом великого штрафу: «Войтове по 
селам судов жадных судити, поклонов (дарунків/піднесень. — А.Г.) выма-
гати и вымыслов (нововведень і понаднормових виплат. — А.Г.) над под-
данными чинити не мают, под виною (під страхом грошового покарання. — 
А.Г.) до скарбу нашого рублем грошей»49. 

Загалом же функції і повноваження уряду війта, кодифіковані «Уставою» 
1557 р., являли собою синтез реального становища сільських старост на 
середину XVI ст. і прагнень верховної державної влади ВКЛ до повного 
підпорядкування собі внутрішнього життя громад. «Устава на волоки» юри-
дично оформила процеси переростання частини громадської адміністрації в 
нижчу ланку державного апарату (уряд війтівств), компетенції ж іншої її 
частини (отамани, тивуни, десятники) обмежувалися вузькими рамками 
внутрішніх відносин та самоврядування у сільських громадах нижчого рівня. 
Нагадаємо, що це в основному стосувалося тієї частини українських земель, 
на яких проводилася волочна поміра. В інших регіонах, які не потрапили під 
поміру, інститути отаманів, війтів, десятників зберегли своє вагоме попе-
реднє значення і мали значно ширше коло повноважень. 

Обмежити низове сільське самоврядування та владу традиційних сіль-
ських старост у старих селах України, що підпадали під дію «Устави»  
1557 р., покликані були також нововведені уряди лавників: «Лавники в селах 
по два и по три, альбо и больш, подле великости села мають быти станов-
лены». Передбачалося, що претенденти на цю посаду мають бути «люди 
неподозреные, веры годные (з довірою громади. — А.Г.), которых повин-
ность (повноваження. — А.Г.) шкод межи подданных в испасех (потравах 
посівів. — А.Г.) и в иньших речех (шкодах. — А.Г.) огледати». Лавники 
являли собою інститут місцевого управління, який теж уже залежав від 
уряду гродського, ним обирався, захищався і перед урядом звітувався. Так, за 

—————— 
48 Акты ЗР. — Т. 3. — С. 74, 90; Архив ЮЗР. — Ч. 7. — Т. 2. — С. 75–100; Жерела 
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49 Акты ЗР. — Т. 3. — С. 74. 



ГУРБИК АНДРІЙ  506 

«безчестье (зневагу, нешанобливе ставлення, перешкоджання в його діяль-
ності. — А.Г.)» лавника передбачався чималий штраф — «рубль грошей». За 
виконання своїх повноважень (це були в основному різноманітні освідчення) 
лавники брали певну суму грошей: «А за працу лавнику оглядного (за огляд 
місця злочину або вчиненої шкоди та визначення її розмірів. — А.Г.) от 
шкоды грош». На відміну від війта, лавники не звільнялися від податків за 
користування землею. Проте за неправдиві або підтасовані на користь однієї 
із сторін свідчення лавника могли суворо покарати: «А посветчить ли не-
справедливе, ино карати его за слушным доводом (неспростовними / дове-
деними доказами. — А.Г.), яко кривоприсяжца, горлом (на смерть. — 
А.Г.)»50. 

Посилення залежності керівництва громад від великокнязівських урядів 
на місцях та пільгове користування землею призводили до поглиблення 
економічної нерівності в громаді, а згодом і до соціального відокремлення 
представників сільської адміністрації. Це яскраво простежується в еволюції 
війтівського управління. В другій половині XVI ст. війти дедалі більше 
користувалися різними економічними преференціями, понаднормовими ді-
лянками землі (за останні, на відміну від пільгового наділу, слід було спла-
чувати належні податки), займалися промислами, що свідчило про зростання 
їхньої економічної могутності. Згодом стає помітною тенденція не лише до 
поглиблення майнової нерівності, а й до соціального розшарування членів 
громади і їхніх очільників51.  

Підсумовуючи, зазначимо, що в ході проведення аграрної реформи пев-
ною мірою змінювалося становище сільської адміністрації українських 
земель. Починаючи із середини XVI ст., документи фіксують на чолі бага-
тьох реформованих сіл війтів, призначених згідно з «Уставою» 1557 р. 
великокнязівськими ревізорами при формальній згоді місцевих громад. 
Реформою запроваджувалися війтівства, які включали кілька сусідніх сіль-
ських громад. Війти в таких випадках займали проміжне становище між 
керівництвом окремих громад (отамани, твуни, старці, десятники) та урядом 
гродським. «Уставою» чітко регламентувалися права та обов’язки війтів-
сько-лавничих урядів і дозволялося війтам користуватися певним наділом 
землі (1-2 волоки) без сплати податків. Загалом же інститут війтівства дедалі 
більше набував дуалістичного характеру. З одного боку, війти, як і до ре-
форми, продовжували відстоювати інтереси своєї громади, а з іншого, посту-
пово набували інституційних рис, характерних для посадових осіб нижчої 
ланки великокнязівського адміністративного апарату. 

 

—————— 
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