
301

¬íˇ˜ÂÒÎ‡‚ ƒÓ·ÓÚ,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ‡‚Î≥ÌÌˇ Ì‡„Îˇ‰Û 

Á‡ ‰Ó‰ÂÊ‡ÌÌˇÏ Á‡ÍÓÌ≥‚ 

Û ÍËÏ≥Ì‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌ≥

ÔÓÍÛ‡ÚÛË Ï.  Ë∫‚‡

УДК 340.123

Відображення сучасних ознак 
мирової юстиції у Судних грамотах 

XIV–XV століть

Одним із перших джерел права,
в якому відображено ознаки мирової
юстиції, є Псковська Судна грамота
1397 року [1, с. 286–301]. Незважаючи
на те, що вона стосувалася права фео-
дального Пскова XIV–XV століть, у
ній містилися стародавні звичаї всьо-
го населення на Русі [2, с. 131].

Зокрема, у ст. 78 Псковської Суд-
ної грамоти [3, с. 321–341] передбача-
лося: «А которому княжему человеку
ездить на межу с сотьским, – ино ему
такоже целовати крест», тобто вста-
новлювався обов’язок прийняття
присяги «княжим» суддею, перед його
направленням вирішувати земельні
спори на місцях.

У цьому випадку слід звернути
увагу на термін «сотський», з яким
княжий суддя вирішував ці спори.
Адже «сотський» – це виборна поса-
дова особа, наділена судовими функ-
ціями. При цьому дана особа мала
бути саме представником місцевості
[1, с. 343, 428]. Таким чином, як убача-
ється з наведеної статті, офіційно за-
кріплюється можливість представни-
ка місцевого населення брати участь

у вирішенні спорів, але тільки зе-
мельних.

Ф. М. Дмитрієв також зазначав,
що міста та волості через своїх влас-
них старшин і керівників, які назива-
лися «сотськими», зберігали право са-
мостійно судити і при княжих чинов-
никах [4, с. 5].

Не залишив поза увагою це питан-
ня і Ю. Г. Алексєєв, на думку якого,
за часів Псковської Судної грамоти
князь судив не одноособово, а у скла-
ді судової колегії, до якої входили
представники місцевої громади, а
саме: посадник та сотський. При цьо-
му посадник представляв громаду зви-
чайних жителів, які проживали поряд
із садибою бояр, а сотський – грома-
ду вільних непривілейованих людей
міста та села. Навіть княжі намісники
на місцях мали судити зі старостами
як представниками місцевої громади.
Ця традиція була настільки важли-
вою, що присутність указаних осіб
повинна бути обов’язковою майже в
усіх діях, які проводилися княжим су-
дом при вирішенні справи [5, с. 9–20,
34, 36–37]. Зокрема, у ст. 77 цієї Гра-



моти передбачалося: «И судьям псков-
ським и посадником погородским и
старостам приго(ро)цким по тому ж
крест целовать на том, што им судити
право по крестному целованью, а
не судеть право, ино суди им Бог в
страшный день втораго пришествиа
Христова».

Водночас І. Д. Бєляєв, досліджую-
чи це джерело права, взагалі вказував
на те, що система судочинства Пскова
становила собою: 1) суд князя і посад-
ника; 2) суд виборних судів; 3) суд вла-
дичного намісника; 4) братчинний суд;
5) суд віче. При цьому в кожному з
цих судів передбачалася обов’язкова
участь представника громади.Так, при
суді князя та його ставлеників обо-
в’язковою була участь посадника –
виборної посадової особи. Суд вибор-
них суддів був судом посадників та
старост без участі князя і його став-
леників на місцях, крім вирішення
земельних справ. Навіть суд вла-
дичного намісника,– церковний суд,
при вирішенні спорів, в яких учас-
никами були одночасно церковні 
та нецерковні люди, повинен був
обов’язково судити разом із судом
князя і посадника, а в деяких випадках
це відбувалося навіть з виборними
суддями громади. Щодо суду братчини,
в якому вирішувалися справи і кон-
флікти, які виникли на «братчином
пиру», то у цьому випадку суд чинився
в присутності суддів, які знали місцеві
звичаї. До того ж суд «Віче» – це суд,
на якому справи вирішувалися без
участі князя та посадника способом
прийняття рішення волею всієї грома-
ди [6, с. 344–346].

При дослідженні соціального скла-
ду населення, можна зрозуміти, що
термін «посадник» походить від назви
«посад» – поселення навколо міста.
Тому посадники були представниками
саме міського населення. Водночас
деякі міста були досить великими, а
тому в них не було єдиної громади.
У таких випадках місто поділялося
на сотні, представниками від громади

в яких уже були «сотські», а поселен-
ня, розташовані за межами міста, на-
зивалися «слободи», на чолі яких сто-
яли земські старости [7, с. 157, 159].

Аналогічну думку висловлював 
О. М. Філіппов, який також вказу-
вав на те, що посадники і сотські є
представниками населення міста, тоді
як староста – представник сільського
населення. Староста був виборною
особою, яка відала різними справами
«міра», тобто справами громади, зо-
крема і правом суду, крім криміналь-
них та розбійних справ [2, с. 430–440,
442–443].

Однак П. Чеглоков зазначав:
назва тогочасних представників міс-
цевої влади походила від назв адмі-
ністративних поділів населення [8,
с. 30–31]. О. М. Філіппов пов’язує це
з тим, що така назва виборних пред-
ставників від громади походила від
нового територіального поділу, коли
князь ділив умовно громаду на тисяч-
ні, сотні, п’ятидесятні, десятини. Це,
передусім, склад військ князя на міс-
цях. Проте враховуючи, що громада
зберігала все ж таки своє право на
самоуправління, її представники і по-
чали називатися «тисяцькі», «сотни-
ки», «п’ятидесятники», «десятники»
[2, с. 228].

Про участь виборних осіб у роз-
гляді справи йшлося і в Новгород-
ській Судній грамоті, що також перед-
бачала інститут виборності суддів
місцевими жителями, тобто можли-
вість громади брати участь у здійс-
ненні правосуддя через своїх пред-
ставників – посадників, які судили
разом із князем, та через суд тисяць-
кого, в якому жоден представник з
боку князя вже не брав участі.
При цьому суд тисяцького був повні-
стю незалежним від князя. Однак ви-
значитися з тим, які справи були під-
судні представникам громади у судах
неможливо, оскільки Новгородська
Судна грамота визначала підсудність
лише владичних (церковних) судів [6,
с. 364–365].
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Так, численні статті Новгород-
ської Судної грамоти містили норми
щодо участі представників різних
верств населення у здійсненні право-
суддя, зокрема: ст. 2 «А посаднику
судити суд свой с намісниками вели-
кого князя, по старине; а без намесни-
ков великого князя посаднику суда
не кончати»; ст. 3 «А наместником
великого князя и тиуном пересуд свой
ведать по старине»; ст. 4 «А тісецко-
му судить свой суд. А судить им право,
по крестному целовнью»; ст. 5 – «А са-
жати в суду по два человека; а кто
кого в суду посадит, ино тот с тем и
ведается»; ст. 25 «А в тиуне одрине
быти по приставу с сторону людем
добрым, да судити им в правду крест
поцеловав на сей на крестной грамо-
те» [3, с. 304–308].

На думку О. М. Філіппова, тоді як
у кожному суді було щонайменше 
два обрані представники від громади,
так звані судні люди, які допомагали
приймати рішення у справі. Водночас
сам інститут обрання суддів є досить
критичним і недосконалим, оскільки
вибори не завжди проводилися пра-
вильно, а суддями не завжди ставали
кращі люди [2, с. 140].

Про те, що окрім обраних суддів –
посадників, у суді від кожної сторони
брали участь щонайменше по два
«мужа житеська (житія мужеска), отъ
каждыя страны тяжущейся»,– вказував
і П. Чеглоков. Однак цей дослідник
стародавнього правосуддя звертав
увагу на те, що визначитися з тим, яке
саме значення мали ці особи, були
вони примирителями чи мали вирі-
шальний голос, достовірно сказати не
можна. Швидше, «судні люди» були
свідками того, як відбувався розгляд
справи, та за необхідності, доповідали
про це князю [8, с. 24–25, 53–54].

Про подібну роль «судних мужей»
при розгляді справ, пише Ф. М. Дми-
трієв: «... незважаючи на їхню обо-
в’язкову участь у суді саме як пред-
ставників від громади, дуже часто це
був навіть сам сотський, двірський,

староста, визначитися однозначно з
тим, чи брали вони участь саме як
судді, не можна. Адже роль їх запро-
вадження скоріше за все полягала в
тому, що вони мали виступати свід-
ками, які могли відобразити весь хід
судового розгляду справи, при докладі
князю про прийняте рішення, та були
одним із чинників впливу на усунення
зловживань з боку ставлеників князя
при розгляді справ на місцях, для того,
щоб вони при вирішенні справ прийма-
ли справедливе рішення, без усяких
хитрощів. За такої участі «судні мужі»
приймали присягу в суді шляхом ці-
лування хреста, що призвело до їх
подальшої назви «цілувальники» [4,
с. 39–42].

При цьому Ф. М. Дмитрієв указує
на те, що народне походження «суд-
них мужей» не викликає сумніву.
Адже, незважаючи на те, що в джере-
лах права термін «судні мужі» з’яв-
ляється лише у кінці XV століття, він
був відомий набагато раніше, оскіль-
ки тогочасне законодавство не звер-
тало уваги на внутрішню організацію
судів на місцях та його законодавче
закріплення, а більше стосувалося за-
провадження різних судових зборів
за розгляд справ. Водночас, починаю-
чи з Уставної Бєлозерської грамоти 
1488 року та Судебника 1497 року
воно постійно відображається та стає
вже обов’язковим. У деяких сільських
місцевостях «судним мужам» відводи-
лася все ж таки роль суддів. Оскільки
ставленикам князя на місцях, а особ-
ливо тим, які щойно були призначені
та не володіли законодавчою ініціати-
вою, важко було відразу пізнати всю
«місцеву» правду, за якою громада
жила та керувалася при вирішенні
спорів між собою. Тоді як вирішення
справ не за їхніми звичаями, не за їх-
ньою «місцевою» правдою могла при-
звести до невизнання влади ставлени-
ка князя в середині них [4, с. 38, 43].
Тобто суд провадився обов’язково за
участю місцевого населення, а саме: ви-
борних правителей громади – соцьких,
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старост та судних мужів (до XVI сто-
ліття) або цілувальників (з XVI сто-
ліття). Причому судні мужі – це кращі
або «добрі люди», які представляли
населення не за результатами вибо-
рів, а за становищем своїм у місцевій
спільноті, у невизначеній кількості
(залишок давньої участі в суді цілої
громади) [7, с. 652].

Майже подібної точки зору дотри-
мується і М. Ланге: «В XIV столітті
при провадженні як одноособового,
так і колегіального княжого суду на
місцях, завжди були присутні судні
мужі, тобто двірські, сотські, старости
та кращі люди і цілувальники як свід-
ки ведення справи в суді». При цьому
дослідник звертає увагу на те, що міс-
цеві судді починають розглядати най-
менш важливі справи та самі нікчемні
справи. Тоді як інші справи розглядає
винятково князь у Москві та постав-
лені ним судді [9, с. 12–13].

Зазначимо, що для дослідження іс-
торичного становлення мирової юсти-
ції Псковська та Новгородська Судні
грамоти також є важливими з огляду
на те, що П. Чеглоков, аналізуючи нор-
ми зазначених джерел права, першим
дає визначення того, хто саме міг пре-
тендувати на посаду виборного судді
від громади на прикладі Новгорода –
посадниками могли бути особи «ви-
щого» класу, як-то бояри чи імениті
громадяни, які мали благородне похо-
дження та були вихідцями з Новгоро-
да, та вже на прикладі Пскова вказує
на те, що старостам та сотським нале-
жало право розгляду маловажних
справ [8, с. 23–24, 36, 41].

Доцільно звернути увагу і на
Уставну Білозерську грамоту, що та-
кож має важливе значення при дослі-
дженні історичного становлення ми-
рової юстиції, оскільки більшість того-
часних грамот покладені в основу 
першого Судебника. Г. В. Демченко 
значення цього джерела права бачить
в намаганні княжої влади покласти
край зловживанням з боку її ж 
представників шляхом залучення до

вирішення спорів представників міс-
цевої громади [10, с. 2].

Зокрема, у вказаній Грамоті відоб-
ражено можливість участі в суді ви-
борних людей від місцевої громади –
сотських і старост, – які є «кращими»
людьми. Це свідчить про важливість
такої ідеї [6, с. 376–377].Так, у ст. 19 цієї
Грамоти передбачалося: «А намест-
никомъ нашимъ и ихъ тіуном безъ
сотцковъ и безъ добрыхъ людей не
судити судъ» [11, с. 82]. Ставленики
князя повинні були обов’язково суди-
ти разом із «сотськими» та «кращи-
ми» людьми. Без них не можна було
цього робити [1, с. 170–174; 6, с. 375;
12, с. 71–72], а зі змісту ст. 9 Уставної
Білозерської грамоти вбачається, що
в тогочасному судочинстві головним
є примирення сторін. Адже лише за
відсутності примирення між позива-
чем та відповідачем починався судо-
вий розгляд [6, с. 375].

Що ж до порядку обрання місцеви-
ми громадами власних суддів, то пря-
мих і детальних вказівок з цього при-
воду не збереглося. Єдине, на що звер-
тає увагу І. Д. Бєляєв при досліджен-
ні порядку управління на місцях в
Московському князівстві, крім Нов-
города, є те, що у вибори ані князь,
ані його ставленики на місцях в жод-
ному разі не вмішувалися. Це не було
право дароване князем, а було ви-
ключним стародавнім звичаєм кожної
місцевої громади. Вибирали «кра-
щих» людей громади, а право вибира-
ти мали всі члени громади. Не мало
значення, чи була громада за чисель-
ністю великою або малою. Важли-
во лише, що вона обирала власних
представників місцевої влади та ке-
рівництва, які залежали не від князя,
а від тих, хто їх обрав. Таке право 
громади було настільки сильним,
що князь не мав навіть права та
можливості відмовити такій особі в
призначенні на посаду, на яку вже її
обрала сама громада. Тому просто від-
сутність у княжому суді «сотських» та
старост могла призвести до визнання
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рішення не чинними, а забезпечення
обов’язковості таких рішень силою
взагалі могло слугувати підставою
вигнання самого князя. Однак із ча-
сом ставленики князя на місцях поча-
ли дедалі більше зловживати своїми
правами та в деяких місцевостях на-
віть виганяли обраних суддів з розгля-
ду справи. Проте для громади це було
досить неприйнятним явищем, з яким
вона в жодному разі не погоджува-
лася. У зв’язку з цим громада взагалі
могла відмовитися від суду ставлени-
ків князя і всі справи вирішувати са-
мостійно або взагалі писала скаргу в
Москву до князя про свавілля його
ставленика [12, с. 54–57, 72, 136].

Про таку поведінку ставлеників
князя на місцях, незважаючи на при-
сутність виборних, «кращих» людей
від громади, вказував і М. Ф. Влади-
мирський-Буданов, який звертав ува-
гу на те, що такі дії його представників
(намісник, тіун, доводчик), змушували
вже у джерелах права прописувати
норми, які мали посприяти обмежен-
ню свавілля з їх боку стосовно міс-
цевого населення. Зокрема, на це був
спрямований зміст ст. 4 Уставної Бе-
лозерської грамоти, у якій забороня-
лося обтяжувати населення додатко-
вими поборами та довготривалими
зупинками на місцях, а те, що підляга-
ло стягненню, необхідно було отриму-
вати «з рук» самого сотського [7, с. 236].

На думку М. Гартунга, повернення
права самостійно судити старостам
та цілувальникам, яких «крестьяне

излюбять и изберут целою землею»,
пов’язувалося з постійними зловжи-
вання на місцях з боку ставлеників
князя. При цьому така організація
суспільного ладу була настільки про-
гресивною, що навіть на тих землях,
де за ставлениками князя право суду
все ж таки залишилося, робили вони
це за обов’язковою участю цілуваль-
ників, які також брали участь у при-
йнятті рішень [13, с. 87–88].

М. Ф. Владимирський-Буданов та-
кож зазначав: «... завданням ставлени-
ків князя на місцях було підтримання
зв’язку з княжою владою, що зосе-
реджувалася в Москві. Проте для
вирішення внутрішніх проблем у гро-
мади наявна власна виборна система
органів, у тому числі виборна судова
влада, яка включала в себе старост,
сотників, десятників, п’ятидесятників –
залежно від територіального поділу»
[7, с. 236]. При цьому місцеві судді
обмежували лише провадженням у
невеликих справах [9, с. 13], а завдан-
ням виборних суддів було збереження
миру [12, с. 73].

Отже, однією з причин законодав-
чого відображення участі представни-
ків громади у здійсненні судочинства
було саме свавілля з боку ставлеників
князя на місцях. Тому, незважаючи на
те, що спочатку влада великого князя
намагалася позбавити громаду влас-
ного суду, в подальшому всі надбання
інституту участі представників грома-
ди у здійсненні правосуддя відобража-
ються у джерелах права.

Відображення сучасних ознак мирової юстиції у Судних грамотах XIV–XV століть
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Дробот В. О. Відображення сучасних ознак мирової юстиції у Судних грамотах
XIV–XV століть

Автором досліджено Судні грамоти XIV–XV століть, які стосувалися питань
мирової юстиції. Визначено, що, незважаючи на те, що спочатку влада великого
князя намагалася позбавити громаду власного суду, в подальшому всі надбання
інституту участі представників громади у здійсненні правосуддя відображаються у
джерелах права.

Ключові слова: Судні грамоти, мирова юстиція, місцеві громади.

Дробот В. А. Отображение современных признаков мировой юстиции в Судных
грамотах XIV–XV веков

Автором исследованы Судные грамоты XIV–XV веков, которые касались
вопросов мировой юстиции. Определено, что несмотря на то, что сначала власть
великого князя пыталась лишить общину собственного суда, в дальнейшем все
достижения института участия представителей общественности в осуществлении
правосудия отражаются в источниках права.

Ключевые слова: Судные грамоты, мировая юстиция, местные общины.

Drobot V. Showing the current signs of amicable justice in the Judicial Charter
XIV–XV centuries

The author investigated Judicial Charter of XIV–XV centuries, relating to issues of
amicable justice. Determined that despite the fact that the first of the great power of the
prince tried to deprive the community of its own vessels in the future all the achieve-
ments of the Institute of participation of the public in the administration of justice are
reflected in the sources of law.

Key words: Judicial Charter, amicable justice, local communities.


