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Копне право – історичний тип 
Українського звичаєвого права 

(XIV–XVIII ст.) 

В умовах сучасності спостерігає-
ться відхід від уявлень про право крізь
призму радянського позитивізму, який
не допускав іншого джерела права,
ніж те, що встановлювалось держа-
вою. Плюралізм правових відносин
породжує потребу різносторонності
права, регулювання їх не лише зако-
нодавством, але й іншими джерелами
права. Тому існує доцільність звернен-
ня до національного правового досві-
ду, пізнання правових звичаїв україн-
ського народу як форми права, що
еволюціонувала у процесі історії.
Важливою сторінкою історії звичає-
вої правотворчості в Україні було
копне право, що діяло на українських
землях у XIV–XVIII ст.

Деякі дослідники історії копних
судів і копного судочинства, вивчаю-
чи цю складну наукову проблему, до-
ходили висновку, що звичаєво-правові
норми про копні суди не вичерпують-
ся регулюванням їх устрою й особли-
востей судового провадження. Вони

є зовнішнім вираженням розгалу-
женої системи правових норм, яка
мала назву «копне право». Про його
існування заявив у середині ХІХ ст.
М. Іванішев – перший учений, який
увів у науковий обіг поняття копного
суду [1].

Цю думку розвинув І. Черкаський,
який писав про існування окремої
галузі, а точніше системи, яку назвав
«копне право», адже вона поєднувала
в собі не лише процесуальні, а й мате-
ріальні правові норми. Копне право –
це звичаєве право, яке не перебувало
в абсолютній статиці, а проходило
процес еволюції шляхом його засто-
сування копними судами, тобто у
зв’язку із впливом судової практики
цих органів. Також І. Черкаський
дійшов висновку, що не тільки сам
копний суд був органом звичаєвого
права, але й зокрема його устрій, орга-
нізація, процесуальне провадження, а
також його матеріальне право були
теж витвором звичаєвого права, які
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з давніх часів переросли в певну си-
стему, яку можна назвати «копний ста-
тут» або «копне право», і вважались
за ознаку народної свободи [2, с. 56].

Копне право не можна вважати
фікцією, придуманою вченими, адже з
ним стикаємось безпосередньо в до-
кументах архівного походження. Так,
на засіданні копного суду 1629 р.
в Овруцькому повіті зазначалось:
«…чиним явно і ознаємуємо тим на-
шим згодним купним судовим листом
до кожного суду і права… всім візва-
ним і зібраним згідно стародавнього
права, звичаю копного» [3, с. 77].

Водночас сутність цього явища в
історико-правовій науці інтерпре-
тується по-різному. Варто звернути
увагу на основні версії щодо розумін-
ня копного права:

1. Копне право як копний суд;
2. Копне право як слово-синонім

звичаєвого права;
3. Копне право як вид звичаєвого

права українського та білоруського
народів.

У Середньовічній Європі склалась
практика, за якою терміни «суд» і
«право» інколи паралельно вживались
для означення судових органів і засі-
дань. Суд називали «правом», оскільки
він був місцем, де право застосовува-
лось. Особливо поширеною ця прак-
тика була в Польському королівстві, у
законодавчих актах якого вживаю-
ться словосполучення «стати на право»
(тобто прибути на судове засідання),
«чинити право» (тобто здійснювати
судочинство) та ін.

Ця традиція була поширеною і в
інших державах, до складу яких вхо-
дили українські землі. Передусім,
мова йде про Велике князівство Литов-
ське та Річ Посполиту. Так, у 1624 р.
позивач звернувся до Кременецького
земського суду з вимогою «право чи-
нити» [4, арк. 121]. Тому в документах
можна знайти випадки, коли «копним
правом» названий копний суд.

Однак таке означення копного
суду зовсім не дає підстав засумніва-

тись в існуванні копного права як
виду звичаєвого права, адже синоні-
мічне використання цих термінів було
ситуативним. Тому копним правом
називали копний суд, проте це не було
його основним значенням.

Копне право також неодноразово
ототожнюють зі звичаєвим правом.
Особливо поширеною ця помилка 
є в російській літературі, в якій копне
право часто називають споконвічним
правом російського народу [5], [6].
Для аргументації своєї позиції вони
посилаються на працю М. Іванішева
«О древних сельских общинах в Юго-
Западной Россіи». По-перше, Півден-
но-Західною Росією в ХІХ ст. назива-
ли Україну. По-друге, М. Іванішев у
своїй праці аналізував акти двох пові-
тів – Луцького та Володимирського,
які перебувають далеко за межами
російських етнічних кордонів. Тому ці
аргументи не мають жодних підстав.
Крім того, немає хоча б одного доку-
мента, який би вказував на діяльність
копних судів на етнічних російських
землях.

Слід погодитись із І. Черкаським,
що копне право було спільним творін-
ням українського та білоруського
народів [2, с. 64]. Згодом його також
рецептувало Велике князівство Ли-
товське. Натомість ні Московське
царство, ні інші державні утворення
російського народу не мали ні копних
судів, ні копного права.

Копне право не варто також ото-
тожнювати з українським звичаєвим
правом, адже крім нього були ще й
козацьке, карпатське та інші історич-
ні типи звичаєвого права українського
народу. Таким чином, поняття «копне
право» та «звичаєве право» співвідно-
сяться як частина й ціле.

На наш погляд, копне право необ-
хідно розуміти, передусім, як історич-
ний тип звичаєвого права українського
та білоруського народів, який сфор-
мувався у XIV ст.

Систему українського звичаєвого
права становили його підсистеми.

Копне право – історичний тип Українського звичаєвого права (XIV–XVIII ст.) 

363



Точну кількість таких підсистем (ви-
дів або історичних типів) українського
звичаєвого права неможливо визна-
чити, проте деякі з них особливо чітко
вирізняються: додержавне право, верв-
не право, копне право, козацьке право,
карпатське право тощо.

Вони не завжди діяли одночасно,
інколи змінювали одне одного (верв-
не право у XIV ст. трансформувалось
у копне) чи навіть конкурували одне з
одним. Так, у Гетьманщині козацьке
право взаємодіяло з копним правом і
конкурувало з ним. Кожен із видів
українського звичаєвого права ста-
новив його підсистему та складався з
окремих інститутів. Наприклад, до-
державне право включало до свого
складу правові інститути кровної по-
мсти, колективної власності, общин-
ного суду та ін.

Копне право, що було одним із
видів (типів) українського звичаєвого
права, сформувалось у XIV ст. вна-
слідок еволюції вервного права. Під
«копним правом» необхідно розуміти
історичний тип (вид) українського
звичаєвого права, що виражався в під-
системі матеріальних і процесуальних
норм, які застосовували копні суди у
своїй діяльності, а також інститутів,
які ці норми в себе об’єднували.
У систему копного права входили
інститути юридичної відповідаль-
ності, права власності, копного суду,
копного округу, гоніння сліду та ін.

Правовий інститут копного суду
був центральним у копному праві,
оскільки діяльність копних судів не
лише забезпечувала його дотримання
та застосування, але й зумовлювала
його еволюцію. Рішення копних судів
не мали прецедентного характеру,
однак їх судова практика могла як
формувати нові правові звичаї, так і
спричиняти відмирання неактуальних
юридичних норм.

На думку українського правознав-
ця Л. Луць, інститут права – це підси-
стема норм права, що регулює певну
групу однорідних суспільних відносин

[7, с. 156]. Отже, звичаєво-правовий
інститут копного суду – це підсистема
норм звичаєвого права, які регулюва-
ли однорідну групу суспільних відносин
щодо організації, діяльності та устрою
копних судів, а також порядку здій-
снення копного судочинства. Водно-
час необхідно зауважити, що копний
суд як звичаєво-правовий інститут і
правовий інститут не є тотожністю,
оскільки правовий інститут копного
суду становили не лише норми звича-
євого права, а й законодавства.

Звичаєво-правовий інститут коп-
ного суду складався з норм україн-
ського звичаєвого права. Кожна з цих
норм формувалась природним шля-
хом, виходячи із потреб суспільних
відносин, будучи суспільним прави-
лом, що пройшло тривалу апробацію
соціальними суб’єктами.

Норми звичаєвого права, які ста-
новили інститут копного суду та сис-
тему копного права можна поділити
на три групи: успадковані від давньо-
руського вервного (вічового) права;
запозичені з християнської ідеоло-
гії внаслідок юридизації релігійних
норм; сформовані практикою копних
судів.

Перша група, очевидно, була най-
більш об’ємною, оскільки еволюція
звичаєвого права відбувалась відносно
повільно, що дало можливість зберег-
тись таким правовим звичаям, як гонін-
ня сліду, звід, личкування, поволання
тощо. Вони були притаманні як до-
державному періоду (застосовувались
общинними судами), епохам Київ-
ської Русі та Галицько-Волинської дер-
жави (реалізовувались вервними суда-
ми), так і мали певне застосування у
практиці копних судів у XIV–XVIII ст.
Щоправда, ці правові звичаї зазнали
деяких змін у зв’язку з адаптацією до
нових суспільних умов. Значна части-
на правових звичаїв,що регулювали до-
державне і вервне судочинство, при-
пинили своє існування та не перейшли
у спадок копним судам. Наприклад,
у документах, що висвітлюють діяль-
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ність цих органів, не міститься інфор-
мації про судовий поєдинок та інші
правові звичаї, які застосовувались
вервними та общинними судами.

Редагування давніх правових зви-
чаїв здійснювалось не лише суспіль-
ством і копними судами, але й держа-
вою. Так, у Статутах Великого князів-
ства Литовського відчувалось намагання
державної влади змінити принципи
формування копних округів [8, с. 282]
і поширити станову нерівноправність
на копне судочинство [9, с. 396–397].
Однак як засвідчує архівний матеріал,
ці спроби не дали очікуваних резуль-
татів. Отже, правові звичаї, успадко-
вані копними судами від вервних і
общинних, залишились домінуючою
групою, яка здійснювала ефективне
правове регулювання діяльності коп-
них судів на українських землях.

Друга група була найменшою із
названих, оскільки християнські прин-
ципи у копному судочинстві тісно
переплітались із язичницькими. При-
міром, застосовувались присяги як
Святою Трійцею, так і силами природи
(найчастіше землею). Християнські
принципи у копному судочинстві зна-
йшли відображення також в інститу-
тах примирення й умовного засуджен-
ня. Як зазначає І. Міма, релігійні нор-
ми – це обов’язкові релігійні правила
поведінки людей у суспільстві, тому
до осіб, які порушили вимоги релігій-
них норм, залежно від типу правової
системи, до якої належить певна краї-
на, та характеру порушення можуть
бути застосовані різні заходи впливу
[10, с. 137]. Однак окремі релігійні нор-
ми мають здатність набувати юридич-
ного характеру. Так, у 1663 р. в с. Річичі
Берестейського повіту відбувся роз-
гляд справи копним судом про свято-
тацтво [11, с. 433]. Тому внаслідок за-
стосування деяких християнських релі-
гійних норм у копному судочинстві вони
трансформувались у правові звичаї та
стали частиною копного права.

Третя група правових звичаїв фор-
мувалась практикою копних судів.

Джерелами правового регулювання
діяльності копних судів на україн-
ських землях не були ні судові преце-
денти, ні судова практика, оскільки
цим формам права характерні певні
властивості [12], що відсутні в рішен-
нях копних судів. Однак ці органи
здійснювали деяку правотворчість.
Коли копні суди виносили за анало-
гічними справами подібні рішення, то
існувала можливість, що зміст цих
рішень стане загальним правилом та
отримає чинність у формі правового
звичаю. Серед звичаєво-правових
норм, що становили систему копного
права, вагоме місце посідали норми,
утворені саме таким способом. Існу-
ють підстави припускати, що деякі
формулювання копних декретів вка-
зують на це. Наприклад, на засіданні
копного суду, яке відбулось у 1583 р. в
Луцькому повіті, зазначалось: «Гды ж
дей здавна межи нами шкодника
ничим, одно копою доходят» [13,
с. 113]. Крім того, слід пам’ятати, що
один зі способів перетворення звичаю
у правовий звичай є дотримання його
правил у судах [14, с. 54]. Тому практи-
ка копних судів здійснила значний
вплив на еволюцію українського зви-
чаєвого права у XIV–XVIII ст., яке у
свою чергу, було основним джерелом
правового регулювання їх діяльності.

Серед судових органів, що діяли на
українських землях у XIV–XVIII ст.,
копні суди належали до таких, які най-
більш повно застосовували норми
українського звичаєвого права. Отже,
через інститут копного суду відбува-
лась реалізація норм звичаєвого пра-
ва і таким чином забезпечувалась їх
юридична дія. За допомогою копного
судочинства здійснювалось застосу-
вання як матеріальних, так і проце-
суальних норм звичаєвого права.

Під час здійснення копного судо-
чинства копні суди застосовували
складну систему процесуальних дій,
більшість яких мали звичаєве похо-
дження. Їх регулювали звичаєво-пра-
вові норми про: відкриття провадження
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(позов, обрання копних суддів та ін.),
здійснення попереднього розслідуван-
ня (гоніння сліду, звід, поволання, сок,
«давання вини» тощо), судовий розгляд
(заклад, судові дебати, примирення
тощо), докази та доказування («лице»,
свідки, присяга, ордалії та ін.), оскар-
ження рішення («обча копа» та ін.),
а також його виконання («оговор
копний», звільнення злочинця дівчи-
ною тощо). Представлені правила
поведінки звичаєвого походження
становили важливу частину копного
права, зокрема, його процесуально-
правові норми.

Рішення копних судів приймались,
передусім, на основі матеріальних
норм українського звичаєвого права,
а тому вони були частиною копного
права – його матеріально-правовими
нормами. У рішеннях копних судів
отримували застосування як цивільні
(про власність, про земельні межі, про
делікти тощо), так і кримінальні (про
злочини, про покарання та ін.) норми
українського звичаєвого права.

Отже, копне право увібрало ство-
рені народом і апробовані громад-
ськими судами норми, що регулюва-
ли різні сфери суспільних відносин.
У цьому контексті варто згадати випа-
док, який відбувся у 1631 р. у Самбір-
ській економії, коли громада с. Яблонь-
ка Дубова під час спору з війтом про
межі їхніх землеволодінь аргументу-
вала свою позицію нормами копного
права: «do tego czasu kupnym oby-
czajem przy wolnikach zostaly» [15,
арк. 615 зв.] («до того часу купним
звичаєм при вільних землях залиши-
лись».– М. Б.). З наведеного факту
можна дійти висновку, що копне право
містило норми щодо права володіння
землею. Очевидно, у ньому були й
інші цивільно-правові норми.

Положення, закріплені в рішеннях
копних судів, дають можливість гово-

рити і про окремі риси кримінальної
відповідальності за копним правом.
Так, у 1568 р. копний суд у с. Любча
Луцького повіту зазначив у своєму
рішенні: «З тих причин при тих речах,
з якими перед нас приведені, сказуємо
вас обох на шибеницю згідно права
нашого копного» [16, арк. 68]. Вели-
кою мірою копне право успадкувало
норми вервного права про юридичну
відповідальність, у т. ч. норми, які
встановлювали відповідальність тери-
торіальної громади. Проте копне
право було новим історичним типом
українського звичаєвого права, який
відрізнявся від вервного права. Так,
копне право передбачало можливість
смертної кари, чого у вервному праві
не було. Найвиразніше це прослідко-
вується у санкціях за підпал. Вервні
суди засуджували підпалювачів до по-
току і пограбування (ст. 83 Розшире-
ної редакції «Руської правди») [17, с. 32]
у той час, як копні суди діяли за прин-
ципом «хто без пригоди кого спалить,
той сам вогню гідний» [18, с. 235].

Підсумовуючи, можна зазначити,
що копне право було історичним
типом українського звичаєвого права,
який діяв на певній території, протя-
гом певного часу (XIV–XVIII ст.), був
наділений внутрішньою системою з
відповідними нормами й інститутами,
чинність яких забезпечувалась вла-
стивим йому механізмом судового
захисту – копними судами. Окремі нор-
ми копного права отримали подаль-
ший розвиток в подальших історичних
типах українського звичаєвого права
(наприклад, козацького та карпат-
ського), а деякі з них стали частиною
законодавства. Тому можна стверджу-
вати про те, що копне право було
важливим проявом розвитку україн-
ського права, який ґрунтовно вплинув
на українську правову традицію та
правову культуру.
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Бедрій М. М. Копне право – історичний тип українського звичаєвого права
(XIV–XVIII ст.)

Досліджено поняття, генезис і систему копного права – історичного типу ук-
раїнського звичаєвого права. Проаналізовано основні підходи до розуміння
копного права в історико-правовій науці. Розглянуто матеріальні та процесуальні
норми копного права.

Ключові слова: копне право, українське звичаєве право, копний суд, правова
норма, правовий звичай.

Бедрий М. М. Копное право – исторический тип украинского обычного права
(XIV–XVIII в.)

Исследовано понятие, генезис и систему копного права – исторического типа
украинского обычного права. Проанализированы основные подходы к понима-
нию копного права в историко-правовой науке. Рассмотрены материальные и про-
цессуальные нормы копного права.

Ключевые слова: копное право, украинское обычное право, копный суд, пра-
вовая норма, правовой обычай.

Btdriy M. «Kopa» law – historical type of Ukrainian customary law (XIV–
XVIII centuries)

The concept, genesis and system of «kopa» law as historical type of Ukrainian cus-
tomary law are researched. The basic approaches to the understanding of «kopa» law in
the historian-legal science are analyzed. The material and procedural norms of «kopa»
law are highlighted.

Key words: «kopa» law, Ukrainian customary law, «kopa» court, legal norm, legal
custom.


