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Скасування кріпосного права змінило селян-
ський побут, селянське життя, “будинок кріпос-
ного права” “ повалився, відкривши можливість 
розвитку народного і громадського життя на 
нових початках” [1]. Селяни дістали права стану 
вільних сільських обивателів, як особисті, так і 
майнові [2]. Це був крок держави до перетворен-
ня Росії в буржуазну монархію [3].  

Поліцейська влада і суд поміщика були замі-
нені “правильним поліцейським і судово-
поліцейським устроєм селян” [4]. Ця заміна, на 
думку авторів реформи, складала “одну з найва-
жливіших умов поліпшення побуту поміщиць-
ких селян і самого виходу їх з кріпосної залеж-
ності” [5].  

Селянин був прикріплений вже не до помі-
щика, а волості як адміністративно-податної 

одиниці. Усе керування селянськими справами 
було зосереджене в Міністерстві Внутрішніх 
Справ [6]. 

Після звільнення селян від кріпосної залеж-
ності розширилася сфера застосування цивіль-
ного права. Селяни стали більш активними учас-
никами цивільних правовідносин. Вони в біль-
шій мірі, ніж раніше, могли купувати і продава-
ти, а також укладати інші угоди, тому що мали 
свої землі, а також рухоме і нерухоме майно. 
Але в перші роки після реформи юридичне по-
ложення селян було невизначеним. Неясність 
їхніх прав і обов’язків, применшення їхньої осо-
бистості викликалися спадщиною кріпосних 
порядків [7]. 

Про це свідчать джерела, зокрема скарга се-
лян Ново-Очаківського сільського сходу Влади-
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мирському волосному правлінню на старосту. 
Волосний старшина 27 лютого 1903 р. скаргу на 
старосту залишив без наслідків. Земський нача-
льник 8-ї дільниці Херсонського повіту, Херсон-
ської губернії в питанні, що стосується старости, 
його підтримав, а в питанні про опіку сиріт Яко-
ва Шульженка передав розглянути встановле-
ним порядком на Ново-Очаківському сільському 
сході.  

Майно, що належало Якову Шульженку: на-
дільна земля в кількості 2 десятин 400 кс. було 
оцінене згідно з торговим листом в 30 карбован-
ців і виставлене на торги. Вища, запропонована 
на торгах після триразового проголошення (хто 
більше), ціна за майно склала 30 карбованців. 
Ціну назвав односельчанин Петро Кизяченко. У 
справі мається розписка про прийняття куплено-
го майна і сплату за нього [8]. 

Інститут опіки був відомий на Русі з часів 
“Руської Правди” [9]. Більш докладно він був 
регламентований ще в XVІІІ ст. “Установи для 
управління губерній” передбачали систему орга-
нів опіки. Вона будувалась за суворим становим 
принципом, але з обов’язковим захистом інте-
ресів дитини. 

Вищесказане приводить до необхідності ви-
явлення ролі такого цивільно-правового інститу-
ту, як опіка, який носив в Росії цього періоду 
становий характер, а також його функціонуван-
ня і залежності від органів державної влади, ролі 
і відношення держави до органів опіки. Селяни, 
ставши сільськими обивателями, стали громадя-
нами російської імперії із усіма наслідками, що 
звідси випливають. 

Розгляд особливостей селянської опіки Пів-
денного регіону України дозволяє виділити зага-
льні риси з організації опіки для всіх органів 
селянського самоврядування в Росії в післярефо-
рмений період. Вивчення роботи органів опіки 
не випадково обмежене географічними рамками 
Південного регіону України. Селянська громада 
тут не була однорідною за своїм етнічним скла-
дом тому, що при колонізації цієї території фор-
мувалась з носіїв різного роду правових, релігій-
них, сімейних відносин, які століттями існували 
на їхній історичній батьківщині. У першу чергу, 
Південний регіон заселявся вихідцями з Черні-
гівської і Полтавської губерній [10]. Селянство 
Південного регіону з часу заселення і освоєння 
Новоросії не тільки складало частину населення 
Російської імперії, але по своїй суті було корін-
ним українським населенням [11].  

По суті, ми бачимо існування на півдні Укра-
їни двох правових конструкцій. Одна з них за-
снована на законі. Інша на звичайному праві, 
носієм якого є народ і яке цілком відбите в на-
родній свідомості, зберігаючи живий відбиток 
його етнічної спільності, що створила його [12]. 
У селі поміщиці К.М. Яковлевої, названої “мис 
Доброї Надії”, дружно жили малороси і велико-
роси. Але і тут помітні “деякі легкі зміни в зви-
чаях” [13]. Це неминучий наслідок співіснуван-
ня двох різних народів. 

Законодавець навіть зробив виняток в законі 
з огляду на місцеві звичаї для жителів цих губе-
рній. Правда, виняток не був зроблений для жи-
телів Південного регіону України, які фактично 
були носіями звичаїв своїх предків, що вийшли з 
Чернігівської і Полтавської губерній. 

 “Опіка є встановлене державою піклування 
про майно і про особистість таких осіб, що через 
точно пойменовані в законі причини, самі не в 
змозі піклуватися про себе чи про своє майно” 
[14]. Таким чином, опіка – це “штучна батьків-
ська влада, на яку покладаються ті ж обов’язки 
що і на батьків” [15], встановлюється опікунська 
влада винятково в інтересах дітей [16]. Правда, 
великого розходження в законі опіки і піклуван-
ня не існувало, і “іноді на попечителя поклада-
ються обов’язки, що належать власне опікуну” 
[17].  

Деякі автори розрізняють опіку сімейну й 
опіку “у порядку урядовому, як, наприклад, над 
марнотратами, над спірним майном і т.п.” [18]. 
Закон же ст. 212 розрізняв два роди опіки: 1) над 
неповнолітніми; 2) над безумними, божевільни-
ми, глухими, німими [19]. 

У першу чергу нас цікавить інститут опіки і 
піклування над неповнолітніми сиротами, що 
мають майно (господарство), але не мають бать-
ків, щоб майно (господарство), що залишилося в 
спадщину малолітнім сиротам, не занепало. 

Вік неповноліття був трирівневим: від наро-
дження до чотирнадцяти років, від 14 до 17 і від 
17 до двадцяти років з роком (тобто 21 року) 
[20]. У залежності від віку неповнолітні мали 
різні права і обов’язки, а отже, змінювались й 
умови опіки. Чотирнадцятилітні могли, напри-
клад, запросити собі попечителя, що діяв на пра-
вах опікуна. Але не могли безпосередньо керу-
вати своїм маєтком, не могли розпоряджатися 
ним (ст. 217) [21]. Продаж майна “малолітніми” 
без згоди опікуна вважався недійсним. Недійс-
ними були і заповіти “малолітніх”. Той, хто ку-
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пив майно в “малолітнього” чи “непов-
нолітнього” без згоди опікуна чи попечителя, 
крім повернення майна, підлягав кримінальній 
відповідальності згідно зі ст. 1689 Укладення 
про покарання. Це стосувалося не тільки дво-
рянських, але і селянських дітей [22]. 
“Малолітні” за законом мали єдине право клопо-
татися перед опікунським установленням про 
призначення їм опікуна чи заміні колишнього. У 
випадку відмови могли оскаржувати в окружному 
суді у встановленому порядку. Як вказувалося в 
рішенні Правлячого Сенату, “Закон має на увазі 
відгородити малолітніх від дій і зобов’язань для 
них невигідних, охороняти їх права” [23].  

“Неповнолітні”, вступаючи в управління сво-
їм маєтком (майном), могли виступати з позо-
вом і відповідати в суді, здобувати рухоме май-
но, віддавати речі в заставу, одержувати частку з 
капіталу, але робити будь-які угоди могли тіль-
ки за згодою попечителя. Попечителі, на відміну 
від опікунів, не мали права самостійно розпоря-
джатися майном неповнолітніх. Вони могли 
тільки виражати чи не виражати свою згоду на 
угоди і розпорядження, що приймалися непов-
нолітніми [24].  

 Питання селянської опіки було покладене на 
органи місцевого самоврядування: сільські і 
волосні громади. Схід, таким чином, ставав опі-
кунським установленням, тому що призначав 
опікунів і попечителів над особистістю і майном 
малолітніх, здійснював облік і перевірку їхньої 
діяльності.  

Їм дане було право призначати опікунів і 
попечителів, перевіряти їхні дії, керуючись при 
цьому місцевими звичаями, але щоб звичай не 
йшов “проти загального духу закону імперії” 
[25]. Таким чином, суспільство, світ одержали 
від держави права й обов’язки відати справами 
малолітніх сиріт – майбутніх членів общини і 
суб’єктів податного права. 

Право призначати опікунів і контролювати 
їхні дії у відношенні майна опікованих мало і 
волосне управління. У Миколаївському облас-
ному державному архіві зберігається “Книга для 
запису договорів, угод і для засвідчення запові-
тів Новобузького волосного управління Херсон-
ського повіту Херсонської губернії”, у якій бага-
то договорів і угод, які чинили опікуни. Усі такі 
угоди завірені сільським старостою м. Нового 
Бугу при свідках.  

Прикладом може служити запис, коли один 
із селян бере в опікуна сирітські гроші у борг, 

зобов’язуючись повернути їх через рік. Є розпи-
ска в одержанні при свідках від опікунів 418 
карбованців колишнім сиротою. Запис про здачу 
в оренду 3 десятин землі, що належали сироті, 
на три роки та ін. [26].  

 Нагляд за опікою залишався за державою. 
Вона покладала його на мирових посередників, а 
потім на земських начальників, які повинні були 
стежити, щоб усе робилося за законом. Земські 
начальники одержали право в інтересах опікова-
ного накладати на опікунів стягнення. 

Однак, як показало життя, питання опіки 
виявилося слабким місцем селянського самовря-
дування. Нагляд з боку громади над особистістю 
і майном сиріт (членів громади), розпорядження 
цим майном повинні були здійснюватися через 
вибраних громадою людей – опікунів і громад-
ським наглядом за ними. Громада одержала пра-
во опіки, і це стало обов’язком громади, тому 
що у випадку недбалого виконання чи невико-
нання цього цивільного правовідношення, коли 
малолітні сироти несли збиток, громада за зако-
ном повинна була відшкодувати їм цей збиток зі 
своїх коштів [27].  

Правильна організація опікунських відносин 
була прямою справою громади. У випадку смер-
ті батьків малолітнього домохазяїна члени гро-
мади збиралися на сільську сходку, складали 
вирок і призначали опікуна. У першу чергу ним 
могла бути мати, а у разі її смерті найближчий з 
родичів по батьківській лінії. Призначений опі-
кун одержував право розпоряджатися майном 
опікуваного, й його обов’язок – щорічно звітува-
ти за свої дії перед громадою. Складався опис 
переданого йому майна, що зберігався в книзі 
вироків сільського сходу [28].  

Передача опіки відбувалась у присутності 
старости і декількох сусідів – свідків, у присут-
ності яких опікуни приймали майно. Якщо май-
но було продане, сироти одержували виручені за 
нього гроші, опікун не одержував нічого, тому 
що опіковані своєю роботою відплатили йому за 
його турботи. Правда, що стосується сиріт – 
дворян чи колоністів, то опікун після дачі звіту 
міг за законом розраховувати на винагороду. У 
колоністів винагорода складала четверту части-
ну з придбаного опікуном у його управління 
рухомого майна [29], у дворян опікун одержував 
за працю з чистих доходів “малолітніх” 5%, а в 
Чернігівській і Полтавській губерніях – 10% (ст. 
284, 285). Якщо опікунів було декілька, то вина-
города ділилася порівну [30].  
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Над неповнолітніми хлопчиками опіка трива-
ла до повноліття, тобто до “20 років з роком від 
народження” (до 21 року). З цього моменту він 
ставав деліктом і одержував повне право розпо-
рядження майном, що дісталося йому. Опіка над 
дівчатами тривала до виходу їх заміж [31]. Для 
дівчат, що знаходились під опікою і бажали од-
ружитися, була потрібна згода опікунів. Але 
якщо опікун не дозволяв одружитися через праг-
нення утримати за собою маєток чи будь-яке 
інше майно, вона могла оголосити про це у суді і 
з його дозволу одружитися [32]. 

Архівні матеріали підтверджують, що розт-
рат при опіці не траплялося. 

З другої половини ХІХ століття в практику 
опіки на всій території Російської імперії ввійш-
ло правило продавати рухоме і нерухоме майно, 
а гроші віддавати під відсотки, які йшли на 
утримання опікованих. Це підтверджують архів-
ні матеріали і дані дослідників [33]. Але здійс-

нення цього акту мало такі обмеження: вирок 
сільського сходу з обов’язковим затвердженням 
земським начальником, а в деяких випадках бу-
ла потрібна обов’язкова згода опікуна кредитної 
установи. До кінця століття контроль з боку дер-
жави в особі земських начальників і губернсь-
ких присутствій ще більш посилився. “Усі май-
нові угоди, що стосуються майна опікованих, 
могли відбуватися тільки з пред’явлення земсь-
кого начальника і тільки з дозволу губернської 
присутності” [34]. Як бачимо, держава розвива-
ла інститут опіки, маючи на меті зберегти селя-
нина як податну одиницю, а громада явочним 
порядком, керуючись звичаєвим правом, намага-
лася через опіку вирішити і свої внутрішньогро-
мадські (у першу чергу, земельні) проблеми. 

Отже, удосконалення інституту опіки було 
показником удосконалення цивільних правовід-
носин і наочно ілюструвало стирання станових 
розходжень у російському суспільстві. 
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