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ВСТУП 

 

 Актуальність теми дослідження. В усі часи існування цивілізованого 

суспільства земля становила основний засіб сільськогосподарського 

виробництва і матеріальну основу існування українського та інших народів. 

Тому, завжди важливого значення набувало земельне питання, яке 

відігравало у державі особливу роль. У ньому були зосереджені не лише 

економічні інтереси різних соціальних груп населення, а й можливість для 

влади формувати політичні пріоритети та через них впливати на суспільство. 

Прогресивний розвиток земельних правовідносин, поява та урізноманітнення 

нових суб’єктів і форм власності на землю сприяли надходженню прибутку 

до державної скарбниці і виражали волю панівної групи населення. 

Кримський півострів не тільки територіально, але і соціально-

економічно був пов’язаний з проживанням українського народу, а кримський 

народ (кримці) політично, культурно і ментально – з українцями. Земельне 

питання в Криму завжди було гострим і актуальним. Кримці постійно 

відчували особливий зв’язок із рідною землею, вважаючи її безцінною. Адже 

вона уособлювала дещо більше, ніж грунт з корисними властивостями. У 

1783 р. російські окупанти анексували Кримську державу і заснували 

Таврійську губернію. Для корінного народу ця подія стала переламним 

моментом у його історії. В цей час правові звичаї кримців та мусульманське 

право, яке діяло декілька століть і було переважаючим на території Криму, 

окупаційна влада силоміць трансформувала у російське правове поле, 

позбавивши корінне населення майже всіх прав на рідній землі. У радянську 

добу трагічною сторінкою в історії кримців стала їхня депортація в 1944 р.  

У новітній час земельне питання знову загострилося, що було 

пов’язано із поверненням кримців з вимушеної депортації і виникненням 

конфлікту інтересів між ними та російськими переселенцями, які зайняли 

їхні землі й будинки. Українська держава, дозволивши кримцям повернутися 
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у рідні терени, не завжди достатньо сприяла їхньому облаштуванню. Нового 

поштовху земельне питання зазнало після другої російської окупації 2014 р. 

Для кримців тепер, як і раніше, земельне питання тісно пов’язане із питанням 

власної автохтонності, відстоюванням права на рідну землю, а для України – 

із відкиданням російських претензій на Крим та поверненням цієї території 

до свого складу.  

Отже, і зараз земельне питання постає надзвичайно гостро і актуально 

для Криму. Аналіз еволюції правового регулювання земельних відносин у 

Криму з часів становлення на півострові державності і до жовтневого 

перевороту 1917 р. дозволить врахувати притаманні кримцям традиції 

землекористування і відновити історичну справедливість, обґрунтовуючи 

повернення прав на землю депортованому кримському народові, а 

Українській державі – можливість відновити цілісність її територій.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснювалося в межах науково-дослідної теми 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 

2011-2015 роки «Характерні риси розвитку державності, права та політико-

правової думки в Україні та зарубіжних країнах» (номер державної реєстрації 

01112U003267). 

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей правового 

регулювання земельних відносин у Таврійській губернії, динаміки їх 

розвитку, впливу і значення для населення регіону, дослідженні процесу 

уніфікації земельного законодавства у Криму. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких основних 

завдань: 

– схарактеризувати правове регулювання земельних відносин у 

Кримському ханстві; 
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– порівняти правові аспекти набуття, володіння та розпорядження 

земельними ділянками за континентальною і мусульманською правовими 

системами на прикладі розвитку земельних відносин у Таврійській губернії; 

– визначити характер імплементації земельно-правових інститутів 

мусульманського права в континентальну систему права у Таврійській 

губернії; 

– схарактеризувати право власності на землю у Таврійській губернії; 

– розглянути позитивні й негативні аспекти правового регулювання 

земельних відносин у Таврійській губернії; 

– обґрунтувати специфічність земельних правовідносин у період з 

1861 – 1917 рр. під час запровадження Селянської та Столипінської реформ; 

– схарактеризувати способи і форми захисту прав на землю у 

Таврійській губернії. 

 Об’єктом дослідження є земельні та пов’язані з ними 

правовідносини, які виникали, змінювалися і припинялися в Таврійській 

губернії. 

 Предметом дослідження є правове регулювання земельних відносин 

у Таврійській губернії. 

 Хронологічні рамки дослідження. З огляду на те, що дослідження 

вимагало детермінаційного з’ясування процесів, які відбувалися щодо 

регулювання земельних правовідносин в умовах переходу від 

мусульманського до континентального права, нами було відповідно 

розширено хронологію предмету дослідження до часу існування Кримського 

ханства. 

 Наукова новизна одержаних результатів зумовлюється тим, що ця 

дисертаційна робота є першим історико-правовим дослідженням правового 

регулювання земельних відносин у Таврійській губернії. 

 У межах здійсненого дослідження одержано результати, які містять 

наукову новизну: 
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 уперше: 

- встановлено особливості правового регулювання земельних відносин 

в Таврійській губернії, зумовлені одночасним існуванням у регіоні земельно-

правових інститутів російської (наближеної до континентальної) і 

мусульманської правових систем. Зокрема, перехід права власності (купівля-

продаж, дарування) відбувався на основі російського земельного 

законодавства, або місцевого звичаю на основі мусульманського права;; 

- з’ясовано поняття та введено у науковий обіг правові терміни: 

«вакуф» (відказування майна на користь Аллаха), «вакуфна власність» 

(земельна власність, яку становило таке майно, вилучене з цивільного обігу), 

«меват» (займанщина), «адет» (звичай), «бейлик» (земельна власність 

кримського бея), «калгалик» (земельна власність кримського калги), 

«оджалик» (земельна власність вчителя), «джемаат» (громада), якими 

характеризувались земельні правовідносини у Кримському ханстві; 

- з’ясовано характер трансформації методів і засобів регулювання 

земельних правовідносин на території Таврійської губернії в умовах 

уніфікації російського земельного законодавства, що в результаті насильного 

втручання і нав’язування чужої для кримців правової традиції призвело до 

руйнації усталених та притаманних всередині кримської спільноти правових 

зв’язків і виникненню правовідносин, які використовувалися окупантами у 

власних інтересах; 

- узагальнено практику судового та позасудового захисту права 

власності на землю, на цій основі виокремлено основні способи правового 

захисту земельної власності, показано найбільш характерні земельні спори та 

рішення по них. До наукового обігу введено архівні матеріали, які 

відображають судову та позасудову практику вирішення земельних спорів, 

зокрема: ф. 456 «Высочайше основанная комиссия о вакуфах, г. 

Симферополь Таврической губернии». Оп. 1. Дело 15. «О полюбовном 

размежевании дачи деревни Ташлы-Даир Перекопского уезда» Державного 
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архіву Автономної республіки Крим, в якому розглядається справа про 

втрату своїх землеволодінь однією з останніх спадкоємиць впливового за 

часів Кримського ханства роду Ширинських Заде Ширинською; та ф. 383. 

Оп. 30. Дело 994. «О земельном споре между татарами четырнадцати 

деревень Коккозской долины и помещицей Мегметши бея» Російського 

Державного історичного архіву, в якому розглядалася справа про незаконне 

привласнення землеволодінь 14 сіл Кок Озької долини Мегмет беєм 

Кипчацьким після анексії Кримського ханства у 1783 р. Справа показово 

ілюструє виниклу колізію між двома правовими системами в процесі 

уніфікації континентального та мусульманського права; 

удосконалено: 

- розуміння права власності за мусульманським правом у Кримському 

ханстві; 

- наукові положення про конкретно-історичну конвергенцію 

інститутів мусульманського та континентального права в Таврійській 

губернії; 

- класифікацію суб’єктів права на землю у Таврійській губернії та 

видів земельної власності; 

- знання про форми власності на землю в Кримському ханстві та 

Таврійській губернії, про земельне законодавство Російської імперії; 

дістали розвитку: 

- використання в історико-правовому аспекті терміну «кримці» 

стосовно автохтонного населення Криму, яких до того російська та 

європейська наука називали «татарами», або «кримськими татарами», що 

призводило до змішування кримців із монголо-татарами, казанськими 

татарами та іншими неслов’янськими східними народами; 

- знання про колонізацію Російською імперією Криму та її значення 

для корінного народу; 
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- положення про земельну політику як складову державної та правової 

політики Російської імперії в Криму; 

- історико-правова оцінка статистичних відомостей щодо земельної 

власності у Таврійській губернії. 

 Методи дослідження. У процесі здійснення дослідження ми 

використовували низку: загальнонаукових методів – системний, логічний, 

історичний, психологічний, порівняльний і статистичний; спеціально-

наукових методів – аналізу і синтезу, дедукції та індукції, абстрагування; 

спеціально-юридичних методів – історико-юридичний і герменевтичний 

метод тощо. Зокрема, застосування принципу історичної об’єктивності дає 

нам змогу проаналізувати правове регулювання земельних відносин у 

Таврійській губернії таким, яким воно було від моменту становлення 

Кримського ханства та після змін внаслідок анексії держави Російською 

імперією. За допомогою діалектичного підходу було встановлено 

взаємозв’язок між процесами розвитку земельних відносин при зміні держав 

у Криму. Історичний метод дав змогу виявити закономірності правового 

регулювання земельних відносин у Таврійській губернії, котрі 

характеризувалися переходом від ісламського типу права власності до 

континентального, від раціонального використання земельних ресурсів до 

цільового та супроводжувалися відповідними змінами. Історико-правовий 

метод дав змогу простежити процеси розвитку земельних відносин у 

Кримському ханстві й Таврійській губернії в різні періоди, зосередивши 

увагу на нормативно-правових актах, що засвідчували основні зміни в 

земельному ладі Криму. 

 Практичне значення дослідження. Результати дослідження можуть 

бути використані у законотворчій діяльності: для вдосконалення Земельного 

кодексу України, земельного законодавства; у науково-дослідницькій 

діяльності: для подальших досліджень історії права в Криму, написання 

підручників з історії держави і права України, історії земельного права 
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України; у науково-педагогічній діяльності: для підготовки до лекційних і 

семінарських занять з предметів «Історія держави і права України» та 

«Земельне право України». 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри історії держави і права та політико-

правових вчень юридичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка та науково-практичних конференціях: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна роль права та закону 

у процесі врегулювання суспільних відносин» (м. Харків, 8-9 грудня 2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасне правотворення: 

питання теорії та практики» (м. Одеса, 14-15 грудня 2012 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Народ, держава, власність, ресурси, 

регіональний розвиток» (м. Київ, 21-22 грудня 2012 р.); Міжнародній 

студентсько-аспірантській науковій конференції «Актуальні проблеми прав 

людини, держави та правової системи» (м. Львів, 26-28 квітня 2013 р.); ХХ-

ХХІ звітних науково-практичних конференціях «Проблеми державотворення 

та захисту прав людини в Україні» (м. Львів, лютий 2014 р.; лютий 2015р.); 

Міжнародній науковій конференції, присвяченій 700-річчю спорудження 

мечеті хана Узбека в Старому Криму «Крим в історії України» (м. Київ, 02 

грудня 2014 р.); Міжнародній науковій конференції «Юриспруденція і 

практика: виклики сучасних європейських інтеграційних процесів» 

(м. Братислава, 27-28 листопада 2015 р.). 

 Публікації. Основні положення та результати дослідження 

відображено у шістнадцяти публікаціях, зокрема у восьми статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, з них – одна 

публікація в іноземному юридичному виданні, а також у восьми тезах 

доповідей науково-практичних конференцій. 

 Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які містять 14 підрозділів, висновків, додатків та списку 
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використаних джерел (314 найменувань). Повний обсяг дисертації становить 

251 сторінку, з яких основний текст – 200 сторінок, список використаних 

джерел (314 найменувань) – 40 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1.  

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  

ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 1.1 Історіографія дослідження 

 

 До історіографії дослідження належать докторські й кандидатські 

дисертаційні наукові дослідження, монографії, посібники, словники та ін. 

Проаналізуємо детально кожен. Отже, спеціально-наукову літературу з 

проблеми правового регулювання земельних відносин у Таврійській губернії 

можна розподілити на три доби – дорадянську, радянську та сучасну. 

Дорадянські наукові праці опубліковані після анексії Кримського ханства 

Російською імперією наприкінці ХІХ ст. Потреба у пошуках виникла з 

нагальної практичної необхідності застосування норм права Російської 

імперії у сфері земельних відносин у Таврійської губернії. Для того, щоб 

краще зрозуміти специфіку південного регіону, вчені повинні були спочатку 

вивчити досвід і спадок Кримського ханства, який продовжував відігравати 

достатньо помітну роль у житті кримської спільноти, оскільки корінне 

населення – кримці продовжували мешкати на його території, застосовуючи 

правові механізми мусульманського права. Першими дорадянськими 

науковцями, які звернули увагу на зазначену проблему, стали дослідники: 

одеський – Г. Блюменфельд та кримський – Ф. Лашков.  

 У 1881 р. російський дослідник Г. Блюменфельд видав монографію 

«Кримськотатарське землеволодіння (історико-правовий нарис)», детально 

розглянувши правові механізми регулювання земельних відносин у 

Кримському ханстві за мусульманським правом. Після аналізу проблеми 

автор охарактеризував земельні відносини у Криму в складі Російської 

імперії, виокремивши основні проблемні моменти адаптації кримців до вимог 

та реалій російського законодавства, обгрунтував процес перерозподілу 
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земельної власності й правове регулювання земельних відносин у 

російському правовому полі до його часу. Позитивний момент – дотримання 

принципу історичної об’єктивності: висвітлюючи хронологію подій, зокрема 

російського часу, автор не додавав нічого від себе, подаючи події так, як 

вони відбувалося з волі законодавця. Однак, дослідження містило низку 

недоліків. За розгляду правового регулювання земельних відносин у 

Кримському ханстві Г. Блюменфельд стверджував, що кримці оселились у 

Криму під час монголо-татарської навали, не наводячи вагомих аргументів 

стосовно такого припущення. З нашого погляду, автор недостатньо 

об’єктивно з’ясував здобутки кримців у розбудові власних правових 

механізмів. Зосередивши увагу на ролі та значенні виникнення приватної 

власності на основі застосування правил інституту меват, особливо 

акцентуючи на ролі кримських ханів, автор не помітив фундаментальної ролі 

кримської джемаат і вакуфної власності у процесі формування загальної 

системи земельних відносин у державі, їхню вагомість для ментальності 

кримців. Окрім того, він допустив певні помилки, характеризуючи окремі 

правові інститути Кримського ханства. Так, він зазначив, що згідно з 

татарським поглядом, земля вважалася власністю всієї держави [157, с. 8–9]. 

Однак, за Кораном, земля належала Аллаху, що формувало концепцію 

мусульманського права, якої дотримувалися монархи – кримські хани під час 

здійснення права меват або засвідчення власними ярликами права власності 

на землю своїх підданих. Г. Блюменфельд визначав вакуф як договір[157, с. 

31]. Ми вважаємо, що тут автор припустився помилки, оскільки для 

термінології мусульманського права не зовсім придатні терміни, притаманні 

в процесі характеристики правових понять у континентальному праві. Вакуф 

можна визначати, лише беручи до уваги його природу й умови переходу 

землі у режим вакуфної власності, які також нерозривно пов’язані з 

концепцією власності за мусульманським правом. Висвітлюючи проблеми, з 

якими зіткнулися кримці після анексії Кримського ханства, автор замовчує 
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свавілля та злочини російських переселенців і аналізує їхній вплив для 

подальшої долі місцевого населення. Він докладно розглядає тільки 

проблеми окупантів і спроби їхнього вирішення згідно з російським 

законодавством. Отже, у своїй праці Г. Блюменфельд ґрунтовно 

охарактеризував особливості правового регулювання земельних відносин у 

період 1783 – 1885 рр., але не зміг визначити специфіку регулювання 

земельних відносин у Кримському ханстві за мусульманським правом. 

 Російський кримознавець Ф. Лашков від 1885 до 1887 рр. видав 

низку праць, присвячених правовим проблемам землеволодіння у Криму в 

періоди Кримського ханства і Таврійської губернії – «Історичний нарис 

кримськотатарського землеволодіння» та «Документи з історії 

кримськотатарського землеволодіння». Вони були опубліковані в 

«Відомостях Таврійської вченої архівної комісії» (ВТВАК). Деякі аспекти 

цих досліджень присвячені певним проблемам землеволодіння, покладені в 

основу авторських монографій «Про бейлики у Кримському ханстві» (видане 

у 1889 р.) та «Сільська громада у Кримському ханству» (1887). Науковий 

доробок ученого важко переоцінити, оскільки він здійснив цілісне, закінчене 

історико-правове дослідження розвитку земельних відносин у Криму в 

період XV – XVIII ст.ст. На відміну від Г. Блюменфельда, Ф. Лашков зумів 

осягнути та відобразити головну ідею мусульманського права, виокремити та 

належно оцінити основні риси, яких набуло правове регулювання земельних 

відносин у Кримському ханстві, та неупереджено й історично об’єктивно 

проаналізувати розвиток земельних відносин у Таврійській губернії. Автор 

не залишив поза увагою жодної правової проблеми, з якими стикалися 

кримці й росіяни, поодинці та між собою. Наукову цінність мають видані Ф. 

Лашковим архівні матеріали, що відображали динаміку розвитку земельних 

відносин у Таврійській губернії. Однак, на нашу думку, сумнівна позиція 

вченого стосовно значення анексії Кримського ханства Російською імперією, 

яку він вважає позитивною подією. Неупереджено висвітлюючи злочини, що 
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згодом кримці зазнали від російських переселенців, він не визнає їх 

негативними наслідками здійсненої анексії, а розглядає як деструктивний 

феномен у межах російського права. Отже, науковий внесок Ф. Лашкова має 

вагому цінність, хоча певні положення його напрацювань уже застарілі. Вони 

вимагають перегляду та переосмислення з позицій сучасних міркувань, 

зокрема в світлі повторної окупації й анексії Криму Російською Федерацією, 

коли багато процесів, проаналізованих ученим, повторюються на півострові. 

 Окремі правові аспекти землеволодіння в Криму в цю добу висвітлив 

російський дослідник І. Александров, опублікувавши у 1914 р. статтю «Про 

шифат в Криму». Йому вдалося простежити перехід від правового 

регулювання шифата за часів Кримського ханства до правового регулювання 

у Таврійській губернії, вирізнити основні риси, притаманні кожному періоду, 

проаналізувати їх переваги та недоліки. Причому, автор розглядав шифат сам 

собою, не характеризував процеси й особливості регулювання права шифата 

в співвідношенні з іншими правовими механізмами мусульманського права, 

як от – оренди, спадкування, вакуфа. Праця має наукову цінність, оскільки 

залишається єдиною, що присвячена проблематиці правового регулювання 

шифату, де проаналізовано один з аспектів унікальної та специфічної 

кримської правової культури. 

 У дорадянську добу в Росії та за кордоном також було видано низку 

праць, які допомагали краще зрозуміти зміст правового регулювання 

земельних відносин за мусульманським правом, що безпосередньо вплинуло 

на розвиток земельних відносин у Таврійській губернії. Однією з 

визначальних робіт у науковому світі вважають дослідження російського 

вченого В. Смірнова «Кримське ханство під верховенством Отоманської 

Порти до початку XVIII ст.» (1887). Хоча, певні міркування автора, на нашу 

думку, викликають сумніви. Він зазначав: татари смутно уявляли межі своєї 

держави [285, с. 50], вони ніби «безрозсудно дивилися» на свою земельну 

власність і сусідів [285, с. 50]. Однак, дослідник не підкріпив позицію 
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жодними доказами, не проаналізував правову базу застосування земельних 

відносин у Кримському ханстві. Його думка дещо науково необґрунтована, 

історично необ’єктивна та пропагандистська, оскільки створює негативний 

образ кримців серед читачів і науковців. Автор також використовує 

європейську термінологію, непридатну стосовно ісламських держав бо не 

здатна висвітлити специфіку відносин між мусульманами.  

 У 1898 р. росіянин В. Мухін видав працю «Нарис магометанського 

права спадкування», яка побічно торкається досліджуваної теми із правового 

регулювання спадкових відносин щодо земельної власності в Кримському 

ханстві. Автор розглянув правові механізми регулювання спадку за 

джерелами мусульманського права, дав їм юридичну оцінку. З нашого 

погляду, висновки та положення В. Мухіна могли поширюватися й на 

території кримської держави. Недолік праці полягає у відсутності 

спеціального аналізу застосування положень мусульманського спадкового 

права серед ісламських народів Російської імперії, в тому числі й серед 

населення Таврійської губернії – кримців.  

 З-поміж джерел мусульманського права вагоме місце посідає Суна, 

складена найавторитетнішими знавцями ісламу. Однією з провідних у 

мусульманському світі визнана збірка висловів та вчинків, а також мовчазних 

схвалень пророка Мухаммеда (хадиси), сформована іранським імамом аль-

Бухарі. Хадиси не кодифіковані й не систематизовані за хронологічним або 

галузевим принципами, а, зібрані імамом, викладені довільно. Головний 

принцип хадисів – їхня достовірність. В обов’язковому порядку мав бути 

відтворений весь ланцюжок переказувачів хадиса (існад). За випадку втрати 

або пропущення хоча б одного існаду втрачається цінність його 

достовірності. Вважають, що імам аль-Бухарі зібрав найдостовірніші хадиси. 

Саме тому Сахіх аль-Бухарі мусульмани використовують як джерело права. 

Висвітлені у ньому події допомагають ученим розв’язувати або узгоджувати 
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дискусійні ситуації у суспільних відносинах, на котрі не дає або не містить 

вичерпної задовольняючої відповіді Коран.  

 Велике наукове значення для пізнання й усвідомлення правового 

регулювання земельних відносин у Кримському ханстві за джерелами 

мусульманського права має фундаментальна праця середньовічного 

ісламського вченого Б. Маргинані «Хідоя» (1178). Вона й сама за рівнем 

впливу на розвиток мусульманського права та думки перетворилася на 

правове джерело. Ми допускаємо, що праця була відома на території 

Кримського ханства і застосовувалася у законотворчості й практиці. Автор 

грунтовно дослідив правове регулювання кожного ісламського правового 

інституту, в тому числі й у сфері земельних відносин. Учений зосередив 

увагу на характеристиці основних правових положень і на висвітленні 

особливостей і тонкощів, які виникали у процесі застосування правових 

норм. Їхнє використання потребувало суворого дотримання особою-

мусульманином передбаченої форми виконання. У протилежному випадку 

вчинена дія визнавалася юридично нечинною. «Хідоя» становить цілісну 

завершену роботу зі систематизації відомих на час її написання знань і 

напрацювань мусульманської правової думки та практики, що широко 

використовували й застосовували як правове джерело у всьому 

мусульманському світі. 

 Серед радянської наукової літератури нашого дослідження 

безпосередньо стосуються докторська дисертація С. Секиринського 

«Сільське господарство і селянство Криму і Північної Тавриди у 18 – поч. 20 

ст.ст.(1783-1917)» (1978) та монографія П. Надинського «Нариси з історії 

Криму (1951). Різниця між нашим дослідженням і роботою С. Секиринського 

полягає не тільки у предметі дослідження: вченого цікавив історичний аспект 

розвитку аграрних відносин у Криму в період існування Таврійської губернії, 

а нас – юридичний зміст розвитку земельних відносин та форм власності у 

Таврійській губернії. Праця науковця пронизана духом радянського часу, де 



18 

 

принципи неупередженої історичної об’єктивності, логічної послідовності 

підмінені використанням штампів, пропаганди й емоційних суджень. 

Безпідставні ярлики, не підкріплені вагомими фактами, аналізом суспільно-

політичного устрою держави, її системи права, – недопустимі для серйозного 

наукового дослідження. Практика розвитку земельних відносин засвідчила, 

що після анексії рівень розвитку земельних відносин до 30-х років ХІХ ст. 

суттєво знизився. Позитивним моментом було використання С. 

Секиринським значного масиву емпіричного матеріалу стосовно фактичного 

стану земельної власності у Таврійській губернії, її розподілу та 

використання серед населення. Однак, у процесі дослідження автор 

переоцінив роль і значення селянської форми власності, яка, на думку 

вченого, переважала приватну. Зауважимо, що на практиці майже всі землі 

кращої якості були зосереджені у приватній власності поміщиків або 

здавались ними в оренду. Землі, які знаходилися у спільній власності, 

використовували під вигін та пасовисько, а селяни (вони становили 

більшість) наділялися невеликими ділянками землі поганої якості, що 

призвело також до проблеми черезсмужного володіння. 

 Ще штампованішою і надто пропагандистською була післявоєнна 

монографія радянського історика П. Надинського. Він стверджував, що 

«Кримське ханство… у зв’язку з економічною відсталістю та відсутністю 

внутрішньої політичної згуртованості серед народу не могло зберегти свою 

державну незалежність» [252, с. 91], замовчуючи, якими засобами Російська 

імперія анексувала ханство, як ослабила державу ззовні й зі середини. 

Стосовно анексії, автор писав: «Кримський півострів був повернений 

справжньому хазяїнові – руському народу. З’єднання Криму  із Росією 

об’єктивно мало велике історичне прогресивне значення» [252, с. 93]. П. 

Надинський не згадав, чи володів руський народ усім Кримом до утворення 

Кримського ханства, на якому праві та з якого моменту. Вважаємо, це було 

необ’єктивним та непослідовним. Причому, автор поблажливо ставився до 
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шахрайств і злочинів, учинених російськими поміщиками та переселенцями 

стосовно кримців після анексії. Отже, монографія П. Надинського не 

витримує жодної наукової критики. Її єдина мета – не розгляд об’єктивної 

хронології подій, а виправдання та прославлення анексії Криму, очорнення її 

корінного населення, створення оманливої видимості, що Крим історично 

належить Росії, закладання цієї ідеї у російську колективну свідомість. 

 Певний доробок у висвітленні тих чи інших подій під час становлення 

радянської держави належить російському кримознавцеві А. Маркевичу. В 

1905 р. він видав монографію «Таврійська губернія під час Кримської війни», 

у 1912 р. опублікував статтю «Звільнення селян у Таврійській губернії», а 

1928 р. – працю «Рух населення у Криму і переселення кримських татар у 

Туреччину». У цих роботах автор торкається деяких аспектів правового 

регулювання земельних відносин у Таврійській губернії в контексті 

розглядуваних тем. Так, він проаналізував причини і процес звільнення селян 

від кріпосного ладу в Таврійській губернії, його позитивний і негативний 

впливи, причини еміграції кримців за кордон і значення цього явища для 

практичного регулювання земельних відносин, перерозподілу фонду 

земельної власності у Криму. 

 Певне значення для нашої дисертації має і робота радянського вченого 

Н. Лещенка «Селянський рух на Україні у зв’язку з проведенням реформи 

1861р.». Вона також написана необ’єктивно і непослідовно. З нашого 

погляду, суттєвими недоліками дослідження є гіперболізація ролі й значення 

селянства у скасуванні кріпосного ладу, перебільшення негативного впливу 

поміщиків на правове становище селянства, зображення об’єктивних 

історичних процесів із дотриманням марксистсько-ленінських комуністичних 

ідей. Учений не приділив також достатньої уваги роз’ясненню правових 

аспектів Селянської реформи 1861 р., а відомості щодо Таврійської губернії 

подані епізодично.  
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З-поміж радянських науковців, котрі займалися дослідженням 

мусульманського права, чільне місце посідає Л. Сюкіяйнен. У 1986 р. він 

видав підручник «Мусульманське право», в якому проаналізував положення 

мусульманського права з погляду радянської науки. У загальних рисах автор 

охарактеризував право власності за мусульманським правом. Основний 

недолік роботи – спроба вченого розглядати мусульманське право крізь 

призму європейської юридичної термінології. Тому, поза увагою залишились 

унікальні особливості, притаманні мусульманському праву, що особливо 

актуально в рамках аналізу правових процесів, які відбувалися в Таврійській 

губернії після анексії 1783 р. 

Сучасна наукова правова література вийшла на новий якісний рівень, 

оскільки з кожним роком звільняється від радянського спадку. Наразі 

процеси переосмислення історичних подій спричинені анексією Російською 

Федерацією Автономної республіки Крим у лютому–березні 2014 р., 

спробою захоплення державою-агресором Донбасу. Вагоме значення для 

нашої теми має фундаментальна праця російського вченого В. Возгріна – 

чотиритомна праця «Історія кримських татар» (2013). Дослідник намагається 

розв’язати актуальні й спірні питання корінного кримського народу, які 

впродовж тривалого часу становили прогалину в його історії, 

самоусвідомленні та само ідентифікації – проблему автохтонності, історичну 

оцінку анексії, пошуку шляху на Батьківщину після багатьох страждань. 

Праця є підсумком понад 30-річних пошуків В. Возгріна. У 1994 р. він також 

видав монографію «Історичні долі кримських татар». У процесі дослідження 

ми використали перші два томи роботи, в яких аналізувалися не лише 

історичні події історії Криму, а й певною мірою розглядалися аспекти 

правового регулювання земельних відносин у Кримському ханстві та у 

Таврійській губернії. Дослідник уперше обґрунтовано довів історичні 

претензії кримців на автохтонність у Криму, піддав критиці всю 

запроваджену в імперські часи російську політику стосовно кримського 
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населення, викрив справжню суть здійсненої анексії. Проте деякі міркування 

автора щодо ханських часів, на нашу думку, залишились дискусійними. 

Наприклад, характеризуючи ханську владу, вчений спочатку порівнює її зі 

сучасною президентською [174, с. 511], а згодом – як конституційну 

монархію [174, с. 515]. 

У 2003 р. українська вчена кримського походження Ф. Амєтка 

захистила кандидатську дисертацію «Кримське ханство: становлення і 

розвиток державності і права (1-ша пол. XV – 2-га пол. XVIII ст.ст.)». 

Історико-правове дослідження важливе для нас стосовно правового 

регулювання земельних відносин у Кримському ханстві. Авторка грунтовно 

проаналізувала проблему часового установлення виникнення Кримського 

ханства, формування його державності та права, діяльності державного 

апарату, що допомогло нам краще усвідомити державотворчі процеси, які 

відбувалися у країні за період її існування. 

Львівська дослідниця С. Галюк у дослідженні «Порівняльно-правова 

характеристика джерел сучасного мусульманського права» розглянула 

погляди сучасних провідних мусульманських учених на природу і зміст 

мусульманського права. Проте, як нам видається, вона не повністю осягнула 

рівень функціонування мусульманського права. Їй не вдалося позбутися 

сприйняття мусульманського права крізь призму цінностей і міркувань 

юриста, звичного до категорій європейського права. Тому ми вважаємо 

сумнівними її деякі висновки. Так, учена стверджує: «Всі сформульовані 

Кораном правила поведінки, як такі, виступають релігійними, а не правовими 

нормами» [183, с. 64]. Зауважимо, що зміст Корану як джерела права – 

значно більший, ніж його характеризує С. Галюк. Положення Корану є 

одночасно і релігійними, і правовими нормами, взаємодоповнюючи зміст 

один одного і визначаючи поведінку особи-мусульманина у всіх сферах 

приватного та публічного життя. Також учена зазначає: «Суна стала 

потрібним нововведенням, яке було сформоване, так би мовити, «штучно», 
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для врегулювання потреб мусульман з божого благословення» [183, с. 66]. Це 

припущення потребує, на нашу думку, додаткових аргументації та 

тлумачення, оскільки виглядає безпідставним. У юридичній науці склалося, 

що у певних випадках значення Суни як джерела права більше від значення 

Корану, оскільки вона деталізує його положення. 

Львівський професор Л. Войтович у монографії «Формування 

кримськотатарського народу: вступ до етногенезу» намагався унаслідок 

простеження й аналізу процесу формування кримців як окремого етносу 

визначити їхнє походження й історично оцінити це явище. Учений зібрав і 

систематизував великий документальний матеріал з історії Криму, навів 

аргументи дослідників різних часів. Проте, з нашого погляду, автор 

недостатньо приділив увагу дослідженню інших, окрім етнічних та 

соціальних, чинників формування кримського народу, зокрема – факторам 

існування у кримців власної держави, звичаєвого, релігійного тощо. Ми 

вважаємо, що львівський учений переоцінив вплив монголо-татарської 

навали на формування кримців, натомість недооцінив внутрішні процеси 

згуртування народу, його самоназву та самоідентифікацію. У сукупності, це 

призвело до поширеного, але хибного погляду, насадженого російською 

пропагандою, нібито кримський народ походить від східних загарбників. Л. 

Войтович відкинув ідею самоназви кримців «къырымлар» (від qirimlar – 

авт.), ючи, стверджуючи, що ця теорія є наслідком пошуків кримців 

обґрунтування своєї кримської автохтонності. На нашу думку, поступовий 

розвиток, підтримка та поширення у кримських наукових колах зазначеної 

ідеї – наслідок процесу відновлення народної колективної пам’яті про власне 

минуле, яку російська влада століттями намагалася стерти з народної 

свідомості. 

Український історик кримського походження Е. Демирджі 2011 р. у 

праці «Кримська нація: вигадки та реальність» зробив спробу обґрунтувати 

використання етноніму «кримці» замість загальнопоширеного «кримські 
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татари» стосовно корінного населення Криму. За доведенням автора назву 

«татари», зокрема «кримські татари», штучно застосовувала російська влада і 

«вживляла» у масову свідомість населення, передовсім – самих кримців, для 

досягнення меркантильних цілей стирання у народній пам’яті згадок про 

власну державність; закладання у свідомість кримців психологічних 

комплексів неповноцінності й провини перед росіянами за історичне минуле; 

доказування своїх претензій на землі Криму. 

Крім того, 2012 р. український історик кримського походження Г. 

Абдулаєва видала монографію «Золота епоха Кримського ханства», де 

здійснено історичний аналіз періоду ханської доби. З-поміж іншого, 

дослідниця детально характеризувала окремі державні посади й особливості 

здійснення посадовцями права власності на землю. Проте, деякі міркування 

дискусійні: наприклад, за твердженням авторки, «ханові належали… 

необроблені землі – меват» [146, с. 28]. У рамках нашого дослідження ми 

з’ясували, що згідно з ісламською концепцією права власності, головним 

власником всієї землі, у тому числі й вільних земель, був Аллах. Кримський 

хан лише здійснював право розпорядження цим видом земель через видання 

ярликів на ім’я зацікавлених осіб, або введення вільних земель до складу 

власних ер міріє. Крім того, Г. Абдулаєва називала калгалик державною 

власністю [146, с. 29]. Ми ж вважаємо калгалик самостійним земельно-

правовим інститутом, який підпорядковувався загальним засадам 

ісламського права на рівні з іншими інститутами і видами земель.  

У монографії українського вченого П. Захарченка «Розвиток права 

власності на землю в Україні (сер. 19 – перша чв. 20 ст.)» (2008) побічно 

висвітлено розвиток правового регулювання земельних відносин у 

Таврійській губернії у зазначений період порівняно з іншими губерніями 

Російської імперії. Автор запропонував сучасний погляд на земельні 

відносини як на відкриту систему суспільного життя, що потребує уваги, 

вирішення проблем, котрі започатковані у середині ХІХ ст. з моменту 
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відміни кріпосного права. Позитивний момент дослідження – залучення 

великої кількості емпіричного і статистичного матеріалів. Недоліком є 

недостатнє здійснення історико-правового аналізу регулювання права 

власності на землю на українських землях. 

 

 1.2 Джерельна база дослідження 

 

Джерельну базу нашого дисертаційного дослідження умовно розподілимо на 

дві групи. До першої належать нормативно-правові джерела (першоджерела): 

маніфести, міжнародні договори,  укази, грамоти, правила, положення й 

інструкції. До другої групи увійшли джерела, які становили основу 

правозастосовної практики. Вони збережені в архівах: це – ордери на землю, 

правочини стосовно земельної власності, судові справи щодо земельної 

власності.  

 Основним джерелом з групи нормативно-правових джерел було 

Повне зібрання законів Російської імперії (далі – ПЗЗ). Є три випуски цього 

зібрання. Перший складений у 1649 – 1825 рр., і охоплював закони, видані у 

зазначений період. Він містив 40 томів законів (30290 актів) та 6 томів 

додатків [158, с. 588]. Другий – 1825 – 1881 рр. – налічував 55 томів (60 тис. 

законів [158, с. 588]). Третій – 1881 – 1913 рр. – залишився незакінченим і 

складався із 33 томів, які містили 40 тис. законодавчих актів [158, с. 588]. 

Отже, загальна кількість законів у ПЗЗ перевищувала 120 тис. нормативних 

актів, що вважали найповнішим збірником законодавчих актів [158, с. 588]. 

ПЗЗ містить більшість нормативних актів, які складали земельне 

законодавство у Таврійській губернії. Головною характеристикою ПЗЗ є його 

не кодифікованість: усе законодавство в ньому не згруповане за галузями 

права, а викладене за хронологічним порядком прийняття актів. У ПЗЗ 

публікували маніфести імператора держави, закони й укази урядового 

Сенату, котрі були обов’язковими для виконання на території, вказаній у 
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нормах законів, а також правила їхнього застосування. Маніфести 

охоплювали регулювання значних для держави подій та сфер суспільного 

життя. Маніфест від 8 квітня 1783 р. закріпив першу анексію Кримського 

ханства Російською імперією [42, с. 897]. Оголошення у такий спосіб про 

анексію повинно мало на меті зробити подію урочистішою, акцентувати на її 

важливості для державного життя і започаткувати введення кримської 

території до правового поля Російської імперії. Маніфест від 19 лютого 1861 

р. оголошував про скасування кріпосного права у Російській імперії [107, с. 

128]. Прийняття цього рішення у формі маніфесту також наголошувало на 

його вагомості для країни, яка одна з останніх в Європі наважилась на 

скасування кріпацтва. Тим самим проголошувалось обрання якісно нового 

вектора державного курсу на побудову країни. На відміну від Маніфесту від 

8 квітня 1783 р., цей Маніфест потребував деталізації та правової 

регламентації, що отримало розвиток у прийнятих того ж дня правилах. 

Маніфест від 3 листопада 1905 р. «Про поліпшення добробуту і полегшення 

становища селянського населення» [140, с. 790] оголошував про невдачу 

заходів, установлених селянською реформою, і запровадження нової – 

Столипінської реформи. Його головною ідеєю було примирення інтересів 

влади та народу.  

 З-поміж інших нормативних актів, у ПЗЗ публікували й міжнародно-

правові договори, укладені Російською імперією з іноземними державами. 

Для нашого дослідження становив інтерес Кучук Кайнарджийський договір 

від 10 липня 1774 р. між Російською та Османською імперіями, який 

закріплював незалежність Кримського ханства від васалітету Туреччини [38, 

с. 959]. Його укладання дало змогу Російській імперії анексувати Кримське 

ханство у найближчому майбутньому. Це спричинило підпорядкування 

кримських земель російському законодавству.  

 Акти, видані у ПЗЗ, розподілимо на три види: 1) акти, що 

безпосередньо стосувалися Таврійської губернії або її окремих повітів. До 
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них можна зарахувати: указ Сенату «Про поземельне право на Таврійському 

півострові та про полегшення в ньому межування» від 21 лютого 1833 р. 

[101, с. 105]; Положення для татар-поселян та володільців земель у 

Таврійській губернії [97, с. 850]; Правила для розмежування земель у 

Таврійській губернії від 24 січня 1829 р. [98, с. 52]; Найвище затверджена 

думка Державної ради «Про вакуфні маєтки в Криму» від 22 березня 1829 р. 

[99, с. 189]; Найвище затверджене положення Комітету Міністрів «Про 

духовні та приватні вакуфні маєтки у Таврійській губернії» [130, с. 16] від 3 

липня 1874 р., та ін.; 2) акти, котрі торкалися у своїх нормах як території дії 

Таврійську губернію. Це: Грамота на права і вигоди містам Російської імперії 

від 21 квітня 1785 р. [44, с. 358]; Грамота на права, вольності та переваги 

благородного російського дворянства від 21 квітня 1785 р. [44, с. 344]; 

Положення про викуп селянами, які вийшли з кріпосної залежності, їхньої 

садибної осілості, й про сприяння уряду до набуття цими селянами у 

власність польових угідь» [113, с. 174–175] від 19 лютого 1861 р.; закон «Про 

землеустрій» [144, с. 453] та ін.; 3) акти, прийняті до анексії Кримського 

ханства і пізніше розповсюджені на територію Таврійської губернії. До цих 

належать: указ «Про заснування Канцелярії Піклування іноземних 

колоністів» від 22 липня 1763 р. [36, с. 312]; сенатський указ «Про дозвіл 

поміщикам переводити своїх селян з одного повіту в інший» [34, с. 895-896] 

від 29 січня 1762 р.; Межова інструкція від 13 травня 1754 р. [33, 104]. 

 У процесі дослідження ми користувалися фондами таких архівів: в 

Україні – ДААРК, за кордоном – РГИА, та Головного архіву древніх актів у 

Варшаві – GADAW. 

 У ДААРК міститься близько 7 тис. фондів із понад 1 млн. 140 тис. 

одиниць зберігання документів. Ми послуговувалися такими фондами 

ДААРК: ф. 15 «Таврійська губернська палата карного суду, м. Сімферополь 

Таврійської губернії» (1426 справ) - містить укази Правлячого Сенату про 

об’єднання карної та цивільної палат в губерніях, крім Таврійської, 
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протоколи засідань Таврійської губернської палати карного суду, карні 

справи, рапорти та відомості про арештантів; ф. 26 «Канцелярія Таврійського 

губернатора, м. Сімферополь Таврійської губернії» (36262 справи) - містить 

укази Правлячого Сенату, циркуляри МВС з військових, судових, фінансових 

і земельних питань, звіти губернатора про стан справ у губернії та ін.; ф. 44 

«Таврійське губернське зі селянських справ присутствіє» (5567 справ) – 

містить циркуляри МВС про упорядкування статутних грамот, про викупи 

угідь у маєтках, про стягнення недоїмок, збірник урядових розпоряджень з 

улаштування побуту селян, котрі вийшли з-під кріпосної залежності, іменні 

відомості про кримців, які подалися до Туреччини, відомості зі земельних 

питань, про виступ селян проти поміщиків, набори рекрутів, стягнення 

оброку і про переслідування селян за відступ від релігії; ф. 49 «Таврійське 

депутатське дворянське зібрання, м. Сімферополь Таврійської губернії» 

(6074 справи) – містить родовідні книги та документи про права дворянства, 

журнали засідань зібрання, списки й особові справи дворян тощо; ф. 327 

«Канцелярія Таврійського губернського проводиря дворянства, м. 

Сімферополь Таврійської губернії»» (3088 справ) – містить протоколи та 

звіти про роботу дворянського зібрання, із фінансових питань, про відкриття 

навчальних закладів і сільськогосподарських виставок, про обрання опікунів 

і членів дворянського зібрання, заготівлі для військ провіанту, одягу і 

фуражу; про будівництво та ремонт доріг, про освоєння й заселення земель, 

про видачу паспортів і посвідчень, про переміщення службовими сходинками 

дворян – військових чинів; ф. 383 «Таврійське губернське з промислового 

податку присутствіє, м. Сімферополь Таврійської губернії» (13 справ) – 

містить укази Правлячого Сенату і циркуляри Міністерства фінансів, 

листування з Таврійською губернською казенною палатою про промислове 

оподаткування населення; ф. 456 «Найвище заснована комісія про вакуфи, м. 

Сімферополь Таврійської губернії» (2107 справ) – містить запити 

Таврійського губернського правління про приватні вакуфні землі, журнали 
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засідань комісії, відомості про вакуфні приватні землі, орендування, продаж 

із торгів, розмежування,  відомості про розглядання спорів за землі; ф. 799 

«Таврійське обласне правління, м. Сімферополь Таврійської губернії» (909 

справ) – містить укази та відомості з поточних справ правління. 

 РГИА містить близько 1700 фондів із понад 7,2 млн. одиницями 

зберігання документів. Ми використовували такі фонди РДІА: ф. 383 

«Перший департамент Міністерства державних маєтностей» (43021 справа) - 

містить справи про утворення округів, волостей і сільських спільнот, про 

наділ і відвід земель селянам та зрівнювання їх у володінні, зі скарг селян 

щодо неправильного відводу земель і на посадових осіб, про переселення 

селян та ін.; ф. 1263 «Комітет міністрів» (5917 справ) – містить справи про 

селянські заворушення, здійснення реформи 1861 р., про надання пільг 

селянам під час здачі казенних і оброчних маєтків, про здачу в оренду 

казенних земель селянським спільнотам і товариствам та ін.; ф. 1291 

«Земський відділ МВС» (96469 справ) – містить справи за проектами 

поземельного влаштування селян різних губерній, про заснування 

редакційних комісій, обнародування Маніфесту 19 лютого 1861 р., за 

скаргами селян щодо неправильного наділення землею, примус підписувати 

уставні грамоти й утиски поміщиків, стосовно неправильного складання 

уставних грамот, наділення незручною землею, незаконного відбирання 

земель, про викупи селянських наділів та ін. 

 У фондах Коронного Варшавського архіву, Головного архіву древніх 

актів у Варшаві міститься 767 справ щодо дипломатичних відносин між 

Річчю Посполитою та Кримським ханством, листування між монархами 

держав, польсько-татарські трактати, листування між дипломатами держав.  

 

 1.3 Методологічні засади дослідження  
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 За дотримання основних принципів дослідження з’являється 

можливість чітко визначити, на якому рівні розвитку перебувало правове 

регулювання земельних відносин на території Криму в складі двох різних 

держав із різними правовими системами. До найважливіших принципів 

належить принцип історичної об’єктивності. Земельне питання завжди дуже 

важко піддавалося розв’язанню. Особливо яскраво це спостерігаємо на 

прикладі правової дійсності Російської імперії та її правонаступників у 

Таврійській губернії й у подальшому в Криму. Впродовж століть і десятиріч 

у соціальному та науково-освітньому просторі Росії насаджувалась штучно 

вироблена думка, ніби Росія принесла Криму мир і процвітання, а його 

автохтонне населення – кримці – зовсім не вміли дбати про свою землю. 

Стверджувалось, що кримці не є корінним населенням півострова, а прийшли 

сюди із Азії під час монголо-татарської навали.  

 Застосування принципу історичної об’єктивності дає нам змогу 

проаналізувати правове регулювання земельних відносин у Таврійській 

губернії таким, яким воно було від моменту становлення Кримського ханства 

та після анексії держави Російською імперією, і на основі кількісних даних 

пересвідчитися, чи відповідає згадана думка історичним реаліям. У процесі 

роботи для отримання результатів ми використали низку концептуальних 

підходів і методів дослідження, що тісно взаємопов’язані. 

 Так, антропологічний підхід допоміг розглянути й проаналізувати 

правове регулювання земельних відносин, покладаючи в основу людину, 

мешканця Криму і Таврійської губернії. Людина одночасно – це головний 

суб’єкт і об’єкт будь-яких правових відносин, котрі створюються державою 

заради неї, та які регулюють стосунки людей. У рамках дослідження 

внаслідок антропологічного підходу ми виявили, що динаміка правового 

регулювання земельних відносин неоднорідно впливала на мешканців 

Таврійської губернії. Для прикладу, росіяни й іноземці могли вільно володіти 

та розпоряджатися землями на праві власності, натомість місцеве населення – 
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кримці такої можливості не мали. Зазвичай влада їм відводила землі 

мінімальної кількості та найгіршої якості. Обсяг повноважень стосовно 

набуття і розпорядження правом власності на землю також різнився. 

Російські поміщики й іноземці мали значно більше правових переваг, аніж 

кримські беї, мурзи та поселяни. Це створювало дисбаланс під час розподілу 

права власності на землю серед населення, що закріплювалося в документах 

на право власності на землю, – договорах, планах ділянок, рішеннях судів, 

ордерах губернаторів, рішеннях комісій та ін. Різноманітні земельно-правові 

інститути, котрі виникали на території Таврійської губернії, були покликані 

захищати або утискати права людей на землю. Вони могли полегшувати або 

ускладнювати користування нею.  

 Вагоме місце посідає і цивілізаційний підхід. Крим упродовж історії 

завжди був осередком перетину цивілізацій – західної європейської та східної 

азійської. Ймовірно, саме це породило кримців –  народ, який поєднує риси 

обидвох. Це також обумовило правове регулювання земельних відносин на 

засадах мусульманського та звичаєвого права у складі Кримського ханства і 

континентального права у складі Російської імперії. Причому в складі 

останньої продовжували функціонувати окремі інститути мусульманського 

та кримського звичаєвого права. Цивілізаційний підхід дав змогу нам 

осягнути й оцінити роль кожної системи у правовому регулюванні земельних 

відносин, виявити їхнє змістовне наповнення і цільове спрямування. 

 За допомогою діалектичного підходу було встановлено 

взаємозв’язок між процесами розвитку земельних відносин при зміні держав 

у Криму, за переходу з однієї правової системи в іншу під час регулювання 

земельних відносин у кожен з досліджуваних періодів. Тенденція розвитку 

земельних відносин у Кримському ханстві, а потім у Таврійській губернії 

відбувалася від некодифікованого звичаєвого права до законодавчої 

формалізації. Набули великого значення акти права на землю, які видавали 

не монарх, глава держави, а місцеве керівництво. У період імплементації 
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земельних відносин у Таврійській губернії звужувався обсяг прав на землю, 

що надавали автохтонному населенню, і розширювалися права прибульців. 

Склад суб’єктів прав на землю також змінився: з їхнього переліку зник 

Аллах, додалися росіяни, змінився правовий статус місцевого населення та 

решти кримських мешканців. Усі вони стали підданими Російської імперії.      

 Важливу роль під час дослідження відіграють загальнонаукові 

методи. Системний метод допоміг дослідити, в який спосіб здійснювалась 

організація втілення земельного законодавства у практику, серед населення. 

Логічний метод використано для осмислення явищ і процесів, шо впливали 

на поширення та розвиток земельних відносин у Таврійській губернії. 

Історичний метод дав змогу виявити закономірності правового регулювання 

земельних відносин у Таврійській губернії, котрі характеризувалися 

переходом від ісламського типу права власності до континентального,  від 

раціонального використання земельних ресурсів до цільового та 

супроводжувалися законодавчими й соціально-побутовими змінами. 

Психологічним методом ми послуговувалися під час дослідження 

суб’єктивних процесів у сфері правового регулювання земельних відносин. 

Виявилено, що правові земельні відносини у Таврійській губернії 

розвивалися на тлі різкого несприйняття російськими переселенцями 

місцевого населення – кримців. Це призвело до великої кількості порушень 

їхніх прав росіянами, які входили, у тому числі, й до складу владного 

апарату. Кримці також не могли змиритися з утратою своєї державності, 

новою владою та законами, що змушувало їх емігрувати за кордон – у 

Туреччину, близькою за духом і вірою. Порівняльний метод допоміг 

ґрунтовно вивчити правове регулювання земельних відносин, їхні певні 

інститути у різні періоди та динаміку регулювання, детально проаналізувати 

зміни, які відбулися упродовж окресленого часового проміжку. 

Соціологічний метод дав змогу дослідити правове регулювання земельних 

відносин народів, що населяли Таврійську губернію й утворювали певні 
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соціологічні групи. Так, кримці, окрім законодавства Російської імперії та 

документів на землю, затверджених ним, використовували звичаєве право і 

деякі з правових інститутів мусульманського права. Російські переселенці 

застосовували лише методи і важелі, надані російським земельним 

законодавством. Вони володіли, користувалися й розпоряджалися землею на 

правах приватної та спільної (колективної) власності, а подекуди у 

відносинах із кримцями використовували і правові механізми 

мусульманського права. Представники інших народів, що колонізували Крим 

або населяли його до анексії, володіли землею так само, як і росіяни, але з 

утворенням власних переселенських поселень.  

 Розглянемо також спеціально-наукові методи. Аналіз і синтез 

допоміг нам грунтовно вивчити особливості юридичних механізмів 

правового регулювання земельних відносин, їх практичного застосування. 

Наприклад, аналізуючи правовий режим окремих видів земельної власності в 

Таврійській губернії, ми виявили, що в їхню основу покладено засади 

отримання грошового прибутку з землі, утискання прав осіб (передовсім – 

селян), одноосібний принцип користування землею. Застосовуючи дедукцію, 

ми виявили специфіку правового регулювання земельних відносин у 

Таврійській губернії, яка полягала у співіснуванні правових норм кримських 

звичаїв, ісламу та законів Російської імперії. Індукція допомогла об’єднати 

розрізнені  правові норми та практичні випадки у правові інститути, оскільки 

законодавець не провадив подібного спеціального угруповання. Метод 

абстракції став у нагоді під час дослідженння кожного з аспектів правового 

регулювання земельних відносин як цілісного комплексного багатогранного 

явища, осягнення його природи та місця в системі правового регулювання.  

 Зі спеціально-юридичних методів ми використали історико-

юридичний і герменевтичний методи. Історико-правовий метод дав змогу 

комплексно простежити процеси розвитку земельних відносин у Кримському 

ханстві й Таврійській губернії в різні періоди, зосередивши увагу на 
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нормативно-правових актах, що засвідчували основні зміни в земельному 

ладі Криму. Історико-юридичний метод безпосередньо пов’язує історичні 

події з правовими явищами, в яких події закріплюються та відображаються. 

Зокрема, ми досліджували провадження Селянської реформи 1861 р. і 

Столипінської реформи у першій чверті ХХ ст. не в площині хронологічних 

подій під час здійснення реформ, а в площині закріплення волі законодавців 

у необхідних заходах утілення реформ, їхньої ефективної реалізації у сфері 

земельних відносин. 

 Герменевтичний метод допоміг належно витлумачити тексти 

приписів нормативно-правових актів, а також архівних джерел – відомостей, 

договорів та ін. Наприклад, ми з’ясували, що текст Кучук-Кайнарджийського 

мирного договору між Російською й Османською імперіями був спрямований 

лише на забезпечення інтересів однієї зі сторін – Російської імперії. 

Проголошені в ньому норми стосовно установлення незалежності 

Кримського ханства були фікцією, і згодом Російська імперія їх грубо 

порушила під час анексії Кримського ханства, видаючи Маніфест від 8 квітня 

1783 р. Норми актів, які регулювали діяльність Комісій з розгляду земельних 

спорів у Таврійській губернії, не містили санкцій для працівників комісій у 

випадку неналежного виконання ними робочих обов’язків, що на практиці 

призводило до численних порушень прав на землю мешканців Таврійської 

губернії та ін. 
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РОЗДІЛ 2.  

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У 

КРИМСЬКОМУ ХАНСТВІ  (СЕР. XV СТ. – 1783 р.) 

 

 2.1 Утворення Кримського ханства. Джерела права та суб’єкти 

земельних правовідносин у Кримському ханстві 

 

 На нашу думку, потребує передовсім детальнішого пояснення, чому в 

дисертації ми використовуємо етнонім «кримці» замість загальноприйнятого 

«кримські татари». Отже, спочатку спробуємо визначити значення та 

походження терміна «татари». Є дискусійним питання, де й коли вперше та в 

якому значенні було застосовано це слово. Більшість учених дотримуються 

погляду, що воно має східне походження. Російський учений А. Карімулін 

зазначав: цей етнонім міг означати два поняття – «чужинці», або «прекрасні 

люди» [208, с. 18]. Л. Войтович схилявся до думки науковців, які вважали, 

що таким словом монголи називали самих себе [176, с. 3]. Однак, В. Возгрін 

стверджував, що після розпаду Золотої Орди «етнонім «татар» перетворився 

подекуди з прізвища, яким етноси нагородили сусідів, на самоназву [174, с. 

91]. Отже, «склалася певна традиція, згідно з якої всі неросійські люди 

російського Сходу називалися татарами» [174, с. 93]. Далі дослідник 

зазначав, що «у степовому Криму частина населення називала себе ще до 

утворення Кримського ханства «ногъай» (мн. ногъайлар), а частина – 

кипчаками (етнонім старого, чагатайського походження), натомість мешканці 

передгір’я, гір та південного берегу називались татами» [174, с. 93]. Самі 

кримці називали свою державу «Qirim Hanligi» («Кримське ханство»). Отже, 

навіть у державній назві не містилося слово «татари», адже у протилежному 

випадку воно звучало би «Qirimtatar Hanligi». Кримські науковці вважають, 

що термін «татари» почали штучно вводити у XV–XVI ст.ст. з надією на 
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відновлення улусу Джучі (Золотої Орди), причому його буквально 

«нав’язували» кримцям зверху [174, с. 93]. 

Кримська дослідниця С. Ізідінова також стверджувала: «у XVII ст. 

кримські поети наполегливо називали себе кипчаками» [202, с. 299]. 

Видатний кримський діяч І. Гаспринський наприкінці ХІХ ст. у низці творів 

демонстративно ігнорував етнонім «татари», замінюючи його самоназвою 

«qirim turkleri» («кримські тюрки») [208, с. 93]. Однак, як ми вже згадували, 

корені виникнення терміна «татари» і його застосування у масовій свідомості 

кримців лежать дещо глибше. Російський історик М. Карамзін констатував: 

«жоден зі сучасних народів татарських не називає себе татарами, але кожен 

називається особливим іменем землі своєї» [206, с. 59, приміт. 251]. Ф. 

Брокгауз зазначав, що «татар як окремого народу не існувало, слово «татари» 

є збираною назвою для цілої низки народів» [304, с. 671]. Росіянин Г. Алісов 

зауважував: «якщо спитатися татарина про його національність, він не назве 

себе татарином і етнографічно буде правим, оскільки ця назва є історичною 

непорозумілістю» [148, с. 39]. В. Кандиба стверджував: «такої нації як 

«татари» ніколи в історії не було. Слово «татари» – лише принизлива 

кличка» [205, с. 512].  

Кримський історик Е. Демирджі зазначив, що «упродовж правління 

Івана ІІІ (2 пол. XV ст. – поч. XVI ст.) у російських літописах населення 

Криму називалось не інакше як «кримці», і лише пізніше на нього 

переноситься прізвисько «татари» [191, с. 28]. Автор також зауважив, що 

«словосполучення «монголо-татари» з’явилося не у ХІІІ ст., а через декілька 

сторіч після зникнення Золотої Орди – лише в ХІХ ст. – і було штучно-

етнічним найменуванням. У ньому механічно поєднано дві назви одного і 

того ж монгольського народу» [191, с. 17]. Учений зазначив, що «оголосивши 

корінне населення Криму «татарами», їх оголосили інородцями на своїй 

рідній землі» [191, с. 39]. На думку Е. Демирджі, «з оголошенням народів 

нащадками монгольських загарбників відбувалася їх цілеспрямована 
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демонізація, декоренізація і деморалізація, стимулювався розвиток у них 

психологічних комплексів неповноцінності та вини перед росіянами за 

діяння й іго монголо-татар» [191, с. 38–39]. У такий спосіб «була створена 

міцна ідеологічна основа для подальшої політичної та економічної 

експлуатації корінного кримського населення» [191, с. 39]. Усю діяльність 

російського уряду в Криму висвітлювали і як національно-колоніальну 

політику, і як історичний акт помсти «татарам» за їхнє минуле [191, с. 39]. 

Ми погоджуємось із автором, що «основним політичним мотивом штучного 

перенесення прізвиська «татари» на кримську націю правлячими колами 

Російської імперії було їх прагнення захопити землі Криму» [191, с. 40]. З 

цього приводу А. Каримулін наводив думку Б. Грекова, що «сучасні татари 

за своїм походженням не мають жодного відношення до монголів, татари – 

прямі нащадки болгар, а назва «татари» в їх відношенні є політичною 

помилкою» [209, с. 18]. Е. Демирджі наголошував, що «в імперський та 

радянський періоди історії Росії справжнє кримське (нетатарське) 

походження кримської нації свідомо замовчувалось і активно підмінялось 

цензурою на татарське (золотоординське) походження» [191, с. 52]. Отже, 

слово «татари» було штучно закріплено за кримцями з метою задоволення 

російських імперських амбіцій, а за «політичну помилку» кримський народ й 

дотепер розплачується високою ціною. 

Кримське ханство належало до самобутніх і сильних держав, які 

існували на території сучасної України у XV – XVIII ст.ст. Крим завжди 

був… місцем, де зустрічалися патріархальна кочова культура степів із 

культурою торговельного Середземномор’я [152, с. 320]. У культурній та 

суспільно-політичній сферах взаємний вплив Кримського ханства й 

українського етносу був дуже вагомим.  

Кримське ханство сформувалося приблизно в середині XV ст. Дата 

утворення Кримського ханства у сучасній науці є дискусійною. Деякі вчені 

стверджували: 1233 р. можна вважати в етнічній історії Європи «початком 
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кримських татар» [288, с. 21]. Так, одна група дослідників вважала, що 

Кримське ханство утворене у 1428 р. На думку грека Ф. Хартахая, «з 1428 р. 

почався новий період історії Криму – створено єдину державу» [296, с. 198]. 

А. Попов також пов’язував виникнення Кримського ханства у 1428 р. із 

допомогою литовського князя Вітовта у період розпаду Золотої Орди [264, с. 

9]. З позиції польського науковця Л. Подгородецького, «Кримське ханство 

виникло у 1428 – 1430-х рр.» [314, p. 14]. Росіянин Л. Коллі відстоював 

думку, що створити свою державу кримським татарам вдалося у 1428 р. за 

керівництва Хаджи Гірея [213, с. 109]. Згідно з поглядами іншої групи 

вчених, Кримське ханство утворене у 1438–1449 рр. Наприклад, львівські 

професори В. С. Кульчицький та Б. Й. Тищик вказували, що «після тривалої 

боротьби за владу… верховним ханом у 1443 р. став Хаджі-Гірей. Він 

заснував незалежне Кримське ханство» [217, c. 95]. Б. Греков і А. 

Якубовський зазначали, що, «не без підтримки Казиміра IV, це 

проголошення відбулося у 1449 р.» [185, с. 420]. Радянські вчені А. Сахаров 

та С. Агаджанов стверджували: «у 1443 р. закінчилася боротьба Хаджи Гірея, 

який заснував незалежну державу, скориставшись розпадом Золотої Орди» 

[216, с. 21]. Ю. Єфремов також указував, що в 40-х роках XV ст. виникло 

нове державне утворення –Кримське ханство [198, с. 2]. За даними С. Саніна, 

Кримське ханство сформувалося у 1449 р. [274, с. 224]. На думку турецького 

дослідника Ахмеда Джевдет паша, «перший кримський хан правив з 1438 р. 

до 1468 р.» [310, p. 9]. Ф. Брокгауз та І. Єфрон висловили припущення, що «у 

1443 р. Хаджи Герай ніби-то був зведений на престол кримськими татарами 

після хана, який не мав нащадків» [305, с. 46].  

Третя група вчених датувала утворення Кримського ханства у 

загальніших часових межах. Для прикладу, М. Литвин описував: «Кримський 

улус перетворився на самостійну династію під владою Хаджи Гірея у другій 

половині XV ст.» [235, с. 14]. В. Вишневський аргументував, що «володіння 

Золотої Орди внаслідок внутрішніх смут між претендентами на ханський 
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престол розпалися близько сер. XV ст… Крим же впродовж деякого часу 

зберіг свою незалежність» [171, с. 8]. Росіянин М. Карамзін зазначив, що «з 

Василєва часу зробилася відомою Кримська орда. Обраний ханом був юнак з 

нащадків Чингізових на ім’я Алі» [207, с. 224]. На думку сучасної дослідниці 

Ф. Амєтки, Кримське ханство створене у 1428 – 1433 рр. [149, с. 54]. Р. 

Куртієв називав період утворення кримськотатарського народу в середині 

XV – XVI ст.ст. [219, с. 20]. Ми дотримуємося поглядів останньої групи, 

оскільки зараз не маємо точних відомостей щодо конкретної дати заснування 

Кримського ханства. Такі дані могли би міститися в ярликах кримських ханів 

або в інших юридичних документах, які сьогодні не відомі науці.  

 Питання кордонів Кимського ханства – дуже цікаве й малодосліджене 

і водночас важливе. Таке дослідження не становить мету нашої роботи, але 

ми не можемо залишити його поза увагою, оскільки воно безпосередньо 

свідчить про особливості формування держави. Ф. Амєтка наголошувала, що 

«Територія Кримського ханства чітко в науці не визначена, розмита» [149, с. 

56]. Ф. Брокгауз та І. Єфрон також зазначали, що «ханство кримське не мало 

визначених кордонів» [305, с. 45]. Щоби приблизно встановити кордони 

держави, можна послугуватися нормативними документами ханської доби. 

Так, в ярлику хана Іслам Гірея до польського короля Яна Казиміра про 

засвідчення братських відносин між країнами від 1649 р. кримський 

правитель назвав себе «володарем Великої орди, великим правителем Трону 

Кримського та гірських черкесів, ногаїв і Дештикипчака» [31, t. 73]. В ярлику 

Адиль Гірея хан називав себе «можновладцем Великої орди, степів 

кипчацьких, Трону Кримського, татар і ногаїв» [32, t. 4]. У доповіді до 

імператриці Катерини ІІ зазначалося: «під цією назвою взагалі розуміються 

кримські й інші орди, які мешкають біля Чорного моря, на Кубані, та між 

ріками Доном, Дніпром, Бугом та Дунаєм, які всі знаходяться під владою 

хана кримського» [282, с. 190]. У наукових роботах дослідників також 

простежуються згадки про державні кордони Кримського ханства. А. 
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Сахаров та С. Агаджанов акцентували на тому, що «у володіння кримського 

хана входили причорноморські степи і Таманський півострів» [216, с. 21]. 

Шведський дослідник І. Тунманн називав межі, які охоплювала країна: 

основну зону становив Кримський півострів… крім цього, ханству належали 

Східний Ногай між річками Бердой та Дніпром і більша частина Бессарабії, 

чи Буджаку, між Дністром та Дунаєм. В Азії воно володіло Кубанню по 

обидва боки річки Кубань і претендувало на владу над обома Кабардами 

[292, с. 14]. За даними турецького дослідника Алі Барута, «перший 

кримський хан володарював над Кримським півостровом (окрім 

Південнобережжя), Азовським морем до Тани, від Нижнього Дону й до 

Дністра, над кипчацькими степами» [311, p. 21]. Кримський історик В. 

Поляков вказував, що «підконтрольна кримському ханові територія 

простягалася на велику відстань від Дністра до Дону, від Кримських гір до 

Кавказьких вершин» [263, с. 44].  

Отже, дослідивши різні джерела, можемо визначити державні кордони 

Кримського ханства приблизно у таких межах: від сучасної Бесарабії на 

Заході до Північного Кавказу й Кубані на Сході, від південних дніпровських 

порогів на Півночі до Південного берега Криму на Півдні (окрім земель, які 

належали грецьким та італійським містам-колоніям). Кримське ханство 

посідало місце своєрідного буфера між двома континентами.  

Главою Кримського ханства був монарх – хан. Упродовж усієї історії 

держави її очолювала династія Гіреїв, що знаходилася на вершині суспільної 

ієрархії кримських мешканців. Як констатував Л. Подгородецький, «ніхто не 

знає самого початку становлення Гіреїв, оскільки це – прогалина історії» 

[314, p. 14]. Першим ханом у XV ст. став Хаджи І Гірей (1441 – 1466). На 

думку українського дослідника О. Гайворонського, «у Хаджи Гірея був 

певний політичний курс – перетворення Криму на рівноправного й 

авторитетного учасника міжнародних відносин» [182, с. 116]. Ф. Брокгауз і І. 

Єфрон стверджували, що «діяльність Хаджи Гірея була спрямована головним 
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чином на затвердження своєї династії в Криму та на захист своїх володінь від 

зазіхань сусідів» [305, с. 46]. На нашу думку, в період створення та розвитку 

Кримського ханства у перших ханів не було потреби у переслідуванні 

вузькокланових інтересів, оскільки вони мали широку підтримку від усіх 

верств народу перед обличчям зовнішньої небезпеки; норми ісламу також 

сприяли зближенню кримської влади із народом. В Юридичній енциклопедії 

зазначено: «кримський хан поєднував у своїх руках законодавчу, виконавчу 

та судову владу» [307, с. 414]. Ф. Амєтка визначила посаду хана як 

«одноосібний орган державної влади, який сконцентровував в своїх руках 

усю повноту державної влади» [149, с. 117–118]. Ф. Брокгауз і І. Єфрон 

зазначили, що «влада хана була обмежена олігархією, яка нерідко переходила 

у охлократію» [305, с. 49]. Проте, наведене твердження видається нам 

сумнівним, оскільки вплив беїв не обмежував влади хана щодо виконання 

його повноважень. Беїв також не доцільно ототожнювати із європейськими 

елітами – природа їхнього виникнення була іншою і ґрунтувалася на інших 

засадах. Тим більше, що олігархія за своєю природою не може перерости у 

охлократію. Крім того, хан виконував функції головного землеволодільця, 

головнокомандувача та судді. Його посада була спадковою. Рішення хана 

було остаточним і не підлягало оскарженню.  

Найвищим колективним державним органом був Диван. Ф. Амєтка 

визначила Диван як «вищий колегіальний орган виконавчої влади» [149, с. 

140]. Пейсонель вказував, що до складу Дивану входили хан, калга, нуреддін, 

ор бей, сераскири, везир, беї, муфтій, візир, каді аскер, казнадар баши, 

дестердар, ашкаджи баши, капиджилар, киайасен та інші особи» [259, с. 29]. 

П. Паллас стверджував, що Диван розташовувався у Бахчі Сараї в ханському 

палаці [257, с. 78]. На думку Ф. Амєтки, «Диван містив низку функцій влади: 

законодавчу, виконавчу та судову, а також був основним механізмом 

обмежування влади хана» [149, с. 140]. Без санкції Дивана хан не міг 

прийняти рішення із найважливіших державних питань [308, с. 89]. Як 
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зазначили В. Возгрін та Р. Безертінов, «рішення Дивану були обов’язковими 

незалежно від кворуму членів, які збиралися на нараду» [174, с. 542; 153, с. 

360]. Диван розподілявся на великий та малий. До сфери компетенції 

великого Дивану належали вагомі питання державного життя: оголошення 

війни та миру, міжнародні відносини, у тому числі – ратифікація 

міжнародних угод тощо. У його засіданнях брали участь баш беї та 

найавторитетніші особи країни серед мурз і духовенства. Малий Диван 

розв’язував питання, які потребували конкретних, термінових рішень. У його 

засіданнях брало участь відносно вузьке коло осіб. Перша столиця 

Кримського ханства – Ескі Крим. Пізніше резиденцію хана перенесли у Бахчі 

Сарай. У Камеральному описі Криму було зазначено, що у XVIII ст. 

найбільшою адміністративною одиницею в державі було каймаканство. Їх 

загалом налічувалося шість: Бахчі Сарайське, Ак Мечетьське, Кара Сув 

Базарське, Кезлевське, Кафське й Перекопське. Бахчі Сарайське мало 6 

кадаликів та 293 села; Ак Мечетьське – 9 кадаликів і 242 села; Кара Сув 

Базарське – 9 кадаликів та 342 села; Кезлевське – 5 кадаликів і 196 сіл; 

Кафське – 9 кадаликів та 233 села; Перекопське – 6 кадаликів і 169 сіл. [222, 

с. 36–39]. Ф. Брокгауз та І. Єфрон зазначали, що у Криму було 48 кадаликів, 

які охоплювали 1604 села [305, с. 50]. У XVIII ст., унаслідок недалекоглядної 

та суперечливої політики хана Шахін Гірея (1777 – 1782 рр.; 1782 – 1783 рр.), 

Кримське ханство анексовала Російська імперієя, і його територія була 

перетворена на Таврійську губернію.   

У Кримському ханстві правове регулювання земельних відносин 

відігравало важливу роль. Воно закріплювалося окремими релігійними 

положеннями. Земля слугувала вагомим чинником обопільного впливу хана і 

заможного прошарку населення – беїв – один на одного. Розумне та 

справедливе розпорядження правом власності на землю поставало гарантією 

влади хана. 
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Джерела діючого в Криму права у сфері земельних відносин можна 

розподілити на: звичаєві (адет); релігійні (Коран, Суна); доктринальні (праці 

мусульманських учених-юристів); нормативні (ханські ярлики, султанські 

фірмани). Натомість, мусульманське право у Кримському ханстві мало 

дворівневий характер – спочатку сформувалися норми адет, що стали 

правовою основою, на яку згодом наклався іслам. 

Після запровадження ісламу в Криму, адет альтернативно 

застосовували у тих випадках, коли мусульманське право не могло дати 

вичерпної відповіді на те чи інше спірне питання. Інколи російські 

дослідники використовували тотожний термін «торе». Потреба в існуванні 

адету виникала тому, що, як зазначив Ф. Лашков, він «коренився у глибині 

народного життя» [223, с. 79], був зрозумілим мешканцям Кримського 

ханства і тісно пов’язаний з їхньою правосвідомістю та менталітетом. В. 

Смірнов стверджував, що «торе… було ім’ям неписаних звичаїв, котрі мали 

для татар силу й обов’язковість закону» [285, с. 250]. Ми припускаємо, що 

адет використовували за формулою «як робили пращури». Каді під час 

вирішення складних справ зверталися до досвіду минулих поколінь і там 

відшуковували відповідь на правову проблему. Посилаючись на В. Смірнова, 

Ф. Лашков зауважив, що адет значно поширився за правління Мурад Гірея 

[223, с. 79]. На його думку, адет у сфері земельних відносин залишився в 

інституті вакуф-адет [223, с. 79]. На нашу думку, застосування адет виходило 

далеко за межі інституту вакуфа. Не погоджуємося із твердженням В. 

Смірнова, нібито «будучи протиставлене шаріату, торе поважали лише доти, 

доки ще живий та сильний був дух татарського населення Кримського 

ханства, й мимоволі все зайняв шаріат» [285, с. 250]. Іслам не витіснив 

повністю створене до нього, але позначився на подальшому регламентуванні 

відносин. Це дало поштовх до соціально-політичного розвитку спільноти, 

створенню власної держави на основі ісламських цінностей. Іслам як релігія 

та культура влився у соціальний побут кримців, натомість адет – у шаріат, і 
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став його невід’ємною частиною в межах, які не виходили за рамки шаріату. 

Вони функціонували спільно, доповнюючи один одного в процесі 

регулювання складних або спірних відносин, у тому числі земельних.  

До релігійних джерел, котрі діяли у Кримському ханстві, належать 

Коран та Суна. Коран становить найважливіше джерело мусульманського 

права, заклавши підвалини для подальшого розвитку правового регулювання 

земельних відносин у Кримському ханстві. У науці існує багато поглядів на 

значення та роль Корану в нормативному регулюванні суспільних відносин. 

Їх можна розподілити на:  

1) Ісламські. Науковці цього напряму стверджували, що релігійні 

правила Корану містили й правові норми, які мали специфічну, 

мусульманську, природу. Шаріат, на думку узбецького дослідника А. 

Рахманова, «нерідко сприймається у масовій свідомості як ісламський спосіб 

життя загалом, всеосяжний ісламський комплекс правил поведінки, що 

охоплює найрізноманітніші норми: релігійні, моральні, юридичні, побутові, а 

також звичаї» [268, с. 60]. Він акцентував: «за шаріатом… закріпилося 

значення сукупності закріплених передовсім Кораном та Суною приписів…, 

які постають джерелами конкретних норм, що регулюють їх (людей. – Е. В.) 

поведінку» [268, с. 59]. На його погляд, «шаріат – це сукупність обов’язкових 

для дотримання норм і приписів, установлених Аллахом та переданих їм 

людям через Пророка Мухаммеда» [268, с. 6]. Учений висловив міркування: 

«шаріат у точному, власному розумінні містить лише потенційну можливість 

бути джерелом права. Така можливість перетворюється на дійсність, коли 

окремі аяти (вірші) Корану або хадиси отримують правове тлумачення» [268, 

с. 13]. Низка мусульманських правознавців також вважали, що Коран та Суна 

самі собою не містять правових норм, а насамперед – релігійні правила 

поведінки, частина яких була і джерелом конкретних норм мусульманського 

права завдяки визнанню їх державою [250, с. 28]. 
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2) Українські. Представники цього напряму хоча й виокремлювали у 

релігійних правилах Корану правові механізми, але намагалися підвести 

Коран під визначення, притаманні романо-германській системі права, 

визначити його правову природу згідно з розумінням європейського 

нормативізму. На думку С. Галюк, «без розгляду змісту шаріату неможливо 

розкрити поняття фікх» [183, с. 82]. Особливою рисою шаріату стала 

багатофункціональність норм Корану як головного джерела права. Окрім 

регулювання духовного життя мусульман, вони регламентували також 

юридичні, соціальні й зовнішньополітичні аспекти життя держави. Отже, 

іслам характеризується універсальністю [183, с. 38]. Дослідниця 

стверджувала: «усі сформульовані Кораном правила поведінки, як такі, 

виступають релігійними, а не правовими нормами» [183, с. 14]. Однак, 

наведені зауваження видаються нам сумнівними в процесі розгляду 

правового регулювання земельних відносин. У зв'язку із цим А. Шебанов 

називав положення мусульманського права «релігійно-юридичними 

нормами» [301, с. 4–5]. Це позначилось і на правових нормах, які неможливо 

розглядати без урахування їхньої релігійної та соціально-побутової функції. 

Ми погоджуємося із думкою Л. Сюкіяйнена, що «специфіку 

мусульманського права не можна розкрити, вказавши лише на його тісний 

зв’язок із мусульманською релігією та мораллю» [289, с. 13]. Коран як 

джерело права не варто ототожнювати зі всім мусульманським правом. Його 

правила становили центральне ядро для всіх інших релігійних або 

законодавчих норм. Для прикладу, Ф. Амєтка вважала, що «Коран у 

Кримському ханстві виконував роль конституції» [149, с. 154]. На нашу 

думку, ототожнювати Коран із нормативними актами континентальної 

системи права не доцільно. 

3) Західні. Представники західної цивілізації, розглядаючи Коран, не 

простежували у його релігійних положеннях правової природи. Французький 

учений Р. Давид вважав: «положення юридичного характеру, які містить 
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Коран, недостатні для того, аби регламентувати всі відносини, які виникають 

між мусульманами» [190, с. 384]. Р. Шарль стверджував, що «у Корані 

встановлені лише основи початку шаріату» [154, с. 15], «в Корані й Суні 

немає будь-якої початкової правової теорії» [154, с. 11]. Однак, як ми 

вважаємо, норми Корану сформували ядро ісламської концепції власності на 

землю у Кримському ханстві, що полягала у законодавчому нормативному 

закріпленні режиму господарювання кримців на рідній землі. Володіння було 

надано вільним та рівним між собою мусульманам від Аллаха і закріплено 

принципом меват. Тобто кожна фізична особа мала рівні можливості для 

вільного набуття, володіння та розпорядження землею, що сприяло розвитку 

приватноправових земельних відносин. Правовий механізм захисту прав на 

землю кримців у межах цієї концепції регулювався прямим застосуванням 

відповідних норм Корану та Суни і розвиненим у кримському суспільстві 

впливом джемаат, усередині якої члени громади об’єднувалися з метою 

захисту своїх земельних прав. 

           Регулюючи відносини власності на землю, Коран розглядав у якості 

суб’єкта права та єдиного власника землі Аллаха, якому «належить те, що на 

небесах, і те, що на землі» [215, с. 73, 239, 336, 363, 383, 437, 507, 513, 561]. 

Він «наділяє власністю» [215, с. 552] людей. Ці норми були 

фундаментальними та визначальними у подальшому розвитку правового 

регулювання сфери земельних відносин. Норми сур, хоча і мали надто 

загальний характер, але жодним способом не розрізняли власність. Отже, її 

розглядали у вигляді спільної. За Кораном, саме Аллах поставав як 

орендодавець людей, котрі володіли землею на правах спільної власності й 

були співвласниками стосовно один одного. Коран установив принцип меват 

[215, с. 49, 388, 514, 542, 563], згідно з яким право приватної власності на 

землю належало особі, що вперше її обробила. Г. Блюменфельд зазначав: 

«послідовне його провадження повинно було заперечувати право власності 

на землю за мурзами та визнати його за татарами-селянами» [157, с. 29].   
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 З погляду деяких радянських авторів, «основні норми 

мусульманського права містяться в Суні» [272, с. 16]. Положення Суни 

доповнювали, конкретизували та розширювали своїм змістом регламентацію 

відносин, передбачених Кораном. Вони торкалися безпосередніших 

практичних відносин. Суна складалася з учинків Пророка Мухаммеда (af’al), 

його висловлювань (akwal) і невисловлених уголос схвалень (takarir) [183, с. 

66], свідками котрих були його сучасники, що згодом передавали їх 

наступним поколінням переважно в усній формі. Суна розподілена на такі 

види: 1) «ас-суна аль-кауійа», яка передає різноманітні висловлювання 

Пророка; 2) «ас-суна аль-фааійа», яка зафіксувала вчинки Пророка; 3) «ас-

суна ат-такрірійа», Суна санкціонуючи [183, с. 68]. Суна може: а) 

підтверджувати те, що затверджено Кораном; б) конкретизувати та 

роз’яснювати аяти Корану; в) вводити нове правило поведінки; г) 

обмежувати застосування положень Корану за допомогою т. зв. методу 

обмеження вільного вибору [183, с. 68]. Після смерті Пророка виникла 

необхідність у письмовій фіксації його вчинків та висловів. Траплялися 

колізійні ситуації, коли дві людини, посилаючись на Пророка, стверджували 

протилежне. Такою справою зайнялися найавторитетніші тогочасні духовні 

особи – імами, які досконало знали іслам. Тексти хадисів імама Аль-Бухарі, 

котрі належать до категорії сахіх, вважалися одними з найавторитетніших в 

ісламському світі. У науці існує думка, що хадиси створювалися штучно, 

спонтанно змінювалися та робили власною чужу культуру і легітимізували її 

[312, p. 63]. Проте, в ісламському світі до хадисів висувалися дуже суворі 

вимоги. Хадис складався з двох частин: «тексту» (араб. – матн) – розповіді 

про те, що сказав, чи як учинив Мухаммед у тій чи іншій ситуації, або що він 

мовчазно схвалив, та «опори» (араб. – існад), де перелічені шановані, 

авторитетні в мусульман особи, які передавали текст цього хадису.  Хадиси 

за достовірністю та важливістю поділяли на такі види: 1) мутеватір – 

передаються декількома сподвижниками Пророка; 2) малигур – повідомлені 
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одночасно двома сподвижниками; 3) ахад – єдине збережене від одного 

сподвижника; 4) сахіх – відповідають усім вимогам критики та не суперечать 

іншим хадисам; 5) хасан – непогані, але можуть бути замінені іншими 

хадисами; 6) даліф – слабкі й не відповідають вимогам критики. Даліф 

розподіляють на марсал (хадиси, що не мають існаду) та муаллак (хадиси, 

котрі мають пропуск в існаді) [161, с. 20–21]. Для визначення достовірності 

хадису висували такі вимоги: а) хадис повинен походити з висловів і вчинків 

Мухаммеда; б) хадис мав бути записаний послідовниками Пророка; в) чи 

записаний учнями; г) чи переданий учнями учнів [183, с. 68–69]. Отже, 

визнавалися лише хадиси, зафіксовані першими трьома поколіннями 

мусульман [209, с. 102]. У Кримському ханстві хадиси регулювали земельні 

відносини у сфері інститутів меват, шифату й оренди.  

«Хідоя», як уже згадувалося, – праця ісламського правознавця Б. 

Маргинані. Дослідник Ф. Лашков вирізняв в ній такі види вчення: 1) вчення 

про зекят. Зекят, за Хідоєю, був Божественним встановленням, обов’язковим 

для кожного мусульманина. Воно полягало у тому, що з певної кількості 

майна (нісаб) стягували визначений податок на користь бідних, або 

милостиня [223, с. 47]. Ф. Лашков неточно інтерпретував милостиню у 

вигляді податку. Милостиня завжди є добровільною, інакше вона 

протирічить власній природі. Отже, зекят сплачувався не у зв’язку зі суворим 

визначенням закону, а згідно з адет. «Хідоя» встановила лише нісаб – 

мінімальну суму зекяту. Максимум нею не передбачався. Його розмір 

залежав від статку того, хто сплачував зекят, а також від розміру щедрості 

(або марнославства, що також не відкидається). 2) вчення про священну 

війну (джихад). Хан – господар над переможеними… він міг розподілити 

землі своїм воїнам у вигляді військових наділів (знамети і тимаріоти) або ж 

роздати мусульманам як щорічну платню десятої частини з виробів землі. 

Такі землі називали ер ушуріє (податкові землі). Хан міг також залишити 

землі в країнах, які підкорилися добровільно або примушених здатися, чи 
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набутих силою зброї колишнім їх власникам, наклавши на ці землі остаточно 

визначений податок, або такий, який щорічно мінявся пропорційно до 

прибутковості землі. Ці землі були ер караджіє… будь-коли хан міг 

розпоряджатися на власний розсуд вільними землями… але він повинен був 

у інтересах держави зробити їх десятинними. У такому випадку ушр не варто 

ототожнювати із десятиною, поширеною на європейському континенті. 

Поняття «ушр» містило інше смислове навантаження. «Хідоя» також 

визначала: «караджі еразі (податок на землю) установлено на землі, які 

перебували у володінні однаково і мусульман, і не мусульман. Він мав 

подвійне значення: один накладався на продукти, інший – на землю. Перший 

називали пропорційним податком (караджі мукасіме), другий – визначеним 

(караджі вакуфе) [223, с. 48]. «Хідоя» розрізняла два види податку – 

земельний та натуральний, який стягували з населення. Регулювання 

земельних відносин, установлене в завойованій державі під час джихаду, 

зберігалося там і в мирний час. Шаріатське вчення «Хідої» охоплювало 

також учення про вакуф і меват. 

Важливу роль у формуванні права в Кримському ханстві відігравали 

нормативні джерела, наприклад ханські ярлики та султанські фірмани. У 

їхньому змісті відображені відомі за тих часів види власності на землю та 

закріплені механізми їх реалізації. Ф. Амєтка визначила ярлик як «письмове 

правове розпорядження верховного правителя Кримського ханства» [149, с. 

158]. Основними реквізитами ханських ярликів були: ім’я хана, який його 

видавав; кольорова тамга (червона, синя, золота, або чорна), що ставилася 

наприкінці документа, дата. Росіянин В. Григор’єв зауважив: «кількість разів, 

скільки прикладалася тамга, співрозмірювалась із повагою до тої особи, якій 

давали скріплений ними лист» [187, с. 344]. Він же зазначав, що «за кольором 

прикладеної до листа тамги й сам лист називали іноді назвою цієї тамги» 

[187, с. 344]. На ярликах найбільшої вагомості завжди ставили червону 

тамгу. Отже, ханські ярлики були актами індивідуальної дії. Регулюючи 
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земельні відносини у Кримському ханстві, монархи своїми ярликами 

надавали землю підданим у власність або в оренду, підтверджували право 

власності на землю за особами, котрі мали законні підстави на її набуття. 

Ханські ярлики виконували такі функції: 1) правовстановлюючу. Їх видання 

створювало правочин, за яким особі, котрій його видавали, надавалося право 

володіти та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною в акті земельною 

ділянкою; 2) правозмінюючу. Хан міг відібрати земельну ділянку від однієї 

особи та передати її іншій – у такий спосіб змінювався правовий статус 

кожної з осіб, що існував до видання цього ярлика; 3) правоскасовуючу. 

Своїм ярликом хан міг відібрати земельну ділянку в його володільця, 

унаслідок чого той переставав бути активним учасником земельних відносин 

щодо цієї ділянки; 4) охоронну. Власною діяльністю через видання 

відповідних ярликів хани захищали законні інтереси осіб, котрі правомірно 

володіли земельними ділянками на законних підставах; 5) доказову. За 

розгляду справ на суді ханським ярликам віддавалась перевага перед іншими 

видами доказів [157, с. 26].  

У Кримському ханстві найбільший попит мали землі, на яких були 

розташовані пасовиська та колодязь. Це пов’язано із життєвою важливістю і 

необхідністю цих об’єтків для ехалі джемаат (громади), що формувалася 

навколо них. Нерідко і сама джемаат, поряд із фізичними особами, ставала 

стороною, якій видавався ханський ярлик. Саме тому більшість зі залишених 

ярликів стосувалася відводу земельної ділянки із пасовиськом або колодязем, 

причому в документі детально описувалися межі землі, яку виділяли. Ярлики 

переважно видавали «знизу». Тобто відвід землі на користь фізичної особи з 

боку хана відбувався лише після відповідного звернення від особи. В 

окремих випадках хан міг своїм рішенням нагородити землею когось із 

підданих, наприклад, за військову службу. Хан надавав землі прохачам за 

формулою «підводу коня» – відголосу часів, коли за видачу ярлика ханові 

зазвичай прохач підводив коня (натуральна форма плати за милість 
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господаря) [157, с. 26]. Згодом її замінили на грошову. Кожен ярлик мав свою 

ціну залежно від корисності землі й стану прохача. Ярлики можна 

розподілити на види: 1) правопідтверджуючі. Хан засвідчував право 

володіння землями за їхнім фактичним власником, який набув право 

власності на законних підставах;  з-поміж інших подібних актів виокремимо 

т. зв. мюльк-нааме; 2) правовстановлюючі. Хан виданням свого ярлика 

установлював нове право володіння за прохачем.  

На певній території Кримського ханства діяли фірмани турецького 

султана. Регіон був перетворений на султанський домен, переважно це були 

землі південнобережжя Криму поблизу Феодосії та Судака. Хан підносив 

прохання султанові від зацікавленої особи. За наявності юридичних підстав 

їй видавали султанський фірман. У Кримському ханстві вони виконували ті 

ж самі функції, що й ханські ярлики. Турецький дослідник Е. Челебі 

зауважив: фірмани повинні були містити сім пунктів: 1) вказівку, що 

документ є фірманом; 2) згадування того, кому він надсилався, з відповідним 

молитвенним вихвалянням падишаху; 3) причину посилання фірмана; 4) 

зміст наказу тому, на чиє ім’я посланий фірман; 5) роз’яснення бажаних дій 

та результатів; 6) молитву (хутбу – Е. В.) про вдале завершення справи та 

виконання фірмана; 7) дату і місце, звідки фірман надісланий [299, с. 292]. 

Отже, зазначені пункти були реквізитами фірмана. Так, у власному фірмані 

султан Мухаммед IV надав у користування Субхан Газі Гірею всі землі 

Південного Берега [226, с. 100]. Зі змісту фірмана випливало, що хан став 

власником цих земель як глава держави за принципом меват – після смерті 

їхнього колишнього власника Муртази Алі, а султан санкціонував цей 

юридичний факт у документі. Ханські ярлики та султанські фірмани 

відігравали важливу роль у Кримському ханстві у сфері земельних відносин. 

Зазначені відносини регулювалися ними на засадах законності, розумності, 

справедливості, прихильності ісламу та шаріату, поваги до суверенітету 

іншої держави, раціонального використання земельних ресурсів. Унаслідок 
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цього земельні відносини широко розвивалися, особливо при регулюванні 

інститутів меват, купівлі-продажу та оренди. Ними допускалася участь у 

відносинах не лише фізичних осіб мусульманського чи іншого 

віросповідання, але й колективної особи – джемаат. Набувши широкого 

застосування, вони стали важливим речовим доказом під час судового 

розгляду земельних і майнових справ, й корисним практичним інструментом 

у процесі регулювання земельних відносин і були вагомою юридичною 

пам’яткою мусульманського права, яке діяло у ханській державі.  

 Виокремимо таких суб’єктів права у Кримському ханстві: Аллах; 

кримський хан; беї та мурзи; кримці-селяни; джемаат; представники інших 

народів; турецький султан. 

 За ісламом, головним власником усіх земель вважали Аллаха. Він 

також, як уже згадувалось, опосередковано виступав у якості суб’єкта 

земельних відносин, зокрема у сфері інституту вакуфу. Ця норма у більшості 

випадків становила норму-принцип. За дослівного тлумачення букви закону, 

Аллах – Творець світу і Творець землі та людини, їхній головний господар. 

На практиці суб’єкт, який не міг фізично на щось претендувати, постати 

стороною у справі тощо, набув символічного змісту. На його користь 

відказувалися вакуфи, котрі з цього моменту вилучалися з цивільного обігу й 

охоронялися державою. Фактично жоден мешканець не міг особисто мати з 

ним справу та укласти угоду, або звернутися із позовом до суду.  

 Главою Кримського ханства, як зазначалося, був хан. Г. Блюменфельд 

стверджував, що «хан – природний продукт того самого побуту, який 

породив і беїв. Хан – той самий бей, тільки з іще більше розвиненими рисами 

державної влади… Володіючи землею, хан одночасно був розпорядником 

вільних земель у всьому кримському юрті» [157, с. 17–18]. Ф. Лашков 

ототожнював хана зі всією державою, вважаючи, що «у ханстві чіткого 

розмежування між правом приватним та державним не було» [223, с. 61], 

отже, не існувало й розмежування між власністю хана та ханства. П. 
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Надинський характеризував хана як «маріонетку в руках турецьких 

султанів… хани, по суті, були чиновниками султанів» [252, с. 62–63]. Однак 

думка автора, нам видається, не об’єктивна, адже Кримське ханство завжди 

провадило незалежну від Туреччини політику, а його правителі змогли 

забезпечити велику значущість власної політики і серед європейських, і 

серед мусульманських держав. Учений В. Возгрін вивів термін «хан» від 

«хакан», тобто «володар», «верховний господар» [174, с. 518]. Визначення 

повноважень хана у сфері землеволодіння дає змогу розрізнити дві його 

функції у межах всього Кримського ханства: політичну – як глави держави; 

цивільну – як суб’єкта мусульманського права. За виконання політичної 

функції ханові належали всі землі держави не у вигляді їхнього власника, а за 

статусом монарха, що зумовлювало виникнення відносин між ханом як 

главою держави та його підданими. Усі інші мешканці Кримського ханства 

поставали як рівноправні відносно нього суб’єкти. Наріжним каменем, що 

провадив роздільну лінію під час виконання повноважень, було регулювання 

землями меват. Знаходячи землі меват, хан, за цим принципом, мав право 

вступити у володіння ними і потім здійснювати розпорядження у вигляді 

роздавання та пожалувань підданим, що вже безпосередньо випливали зі 

змісту його влади як повноправного господаря цих земель. На практиці було 

важко розрізнити, коли здійснювалося незаконне привласнення, а коли 

вступав у дію принцип меват. Неправильно вважати, нібито за ісламом всі 

вільні землі держави належали за цим принципом хану, адже у Корані чітко 

вказано, що їх власник – Аллах, причому не відбувалося спеціального 

делегування повноважень на користь хана. Монарх набував землі ер міріє як 

власник і мав змогу вступати у правові відносини з іншими мешканцями 

ханства, визначаючи юридичну природу земель ер міріє. Різниця полягала в 

тому, що як глава держави хан міг розпоряджатися землями меват, котрі не 

належали йому, на користь зацікавлених осіб – беїв та мурз. Дослідник В. 

Возгрін, посилаючись на Л. Сюкіяйнена, зауважив: хан, «виступаючи 
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одночасно главою держави та виконавчої влади (уряду), за правовим 

статусом схожий радше на президента, ніж на монарха, а форма 

мусульманської держави нагадувала президентську республіку» [174, с. 511]. 

Він вважав, що «хан у принципі не ніс відповідальності перед 

одноплемінниками за власні діяння» [174, с. 505], його влада «обмежувалася 

становими закладами, основним з яких був Диван» [174, с. 505]. Поряд із 

пожиттєвістю обрання, на його думку, це надавало владі хана ознак 

конституційної монархії [174, с. 515]. Сумніви автора в процесі оцінки 

справжньої форми правління у Кримському ханстві – від президентської 

форми правління до конституційної монархії – не дають нам змоги 

погодитися із його твердженням. Г. Блюменфельд зауважив, що, 

«колонізуючи простори вільних земель, хани одночасно були 

пропагандистами приватної земельної власності» [157, с. 20]. Виконання 

такої функції сприяло активному заселенню вільних земель Кримського 

ханства. Г. Абдулаєва стверджувала: «хану належали… необроблені землі – 

меват» [146, с. 28]. Проте, якщо й існувала така зовнішня видимість, то, 

аналізуючи особливості втілення юридичних механізмів ісламського права у 

сферу земельних відносин ми переконуємося, що зміст повноважень хана 

виявився складнішим, аніж це здається на перший погляд.  

          У межах цивільної функції хан мав право набувати, володіти та 

розпоряджатися ділянками ер міріє як фізична особа. Він також був 

зобов’язаний розпоряджатися землями Кримського ханства, враховуючи 

інтереси всіх його мешканців, а не лише власні. Хан міг виконувати різні 

правочини зі землею, що належала йому як суб’єктові права, – продавати, 

віддавати в оренду, дарувати, перетворювати на вакуф та ін. За принципом 

меват, кожен, хто першим розпочинав фактичну експлуатацію (тобто вступав 

у розпорядження) вільної земельної ділянки, мав право на володіння нею. 

Дозвіл хана був обов’язковим під час регулювання користувань ханськими 

соляними озерами та власне ханським доменом. Дарування вказаних ярликів 
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випливало з прерогатив ханської влади. Джемаат виступала як колективний 

суб’єкт, що повинен був відробляти, здобуваючи солі на користь хана. Отже, 

«посада хана… не зводилася лише до виконання законодавчо-

адміністративних функцій видання ярликів та перерозподілу земельних 

маєтків, але й розширювалася шляхом участі хана у земельних відносинах у 

якості самостійного суб’єкта права» [164, с. 14].   

 Суспільна організація держави, пов’язана з ісламом та збереженням 

адет (звичаїв) пращурів, різнилася прив’язаністю людини до роду, 

шануванням старших. Беї та мурзи, котрі очолювали кримські роди, 

соціально виокремилися як найповажніші, найвпливовіші люди суспільства. 

Дорадянські дослідники історії Кримського ханства виокремлювали шість 

головних бейських родів – Ширинські, Яшлавські, Мансурови, Баринови, 

Седжеутови й Аргинови. З-поміж себе беї обирали найголовнішого – баш 

бея. Часто це була найстарша та найавторитетніша особа. Беї всебічно 

впливали на життя ханства, а іноді від їхнього рішення залежала і доля 

самого хана. Володіючи значними територіями, вони визначали напрям 

розвитку земельних відносин. В. Возгрін, Ф. Брокгауз та А. Попов зазначали, 

що «термін «мурза» був спотвореним словосполученням «емір-заде», тобто 

«син князя» (перс.), або, що те ж саме, дворянин» [174, с. 547; 305, с. 49; 264, 

с. 12]. На відміну від тогочасних середньовічних європейських феодалів, 

кримські беї та мурзи дозволяли кримцям-селянам оселятися на власних 

землях, проте не закріпачували їх. Ф. Брокгауз та І. Єфрон відмічали, що 

«народ татар був вільним» [305, с. 46]. Землі належали не особисто бею, а 

всьому бейському роду. На думку В. Возгріна, «беї гарантували народові 

свободи на противагу ханській владі, яка без цього могла перерости в 

деспотичну» [174, с. 534].  

 Селяни відігравали важливу роль у сільськогосподарському житті 

держави, становлячи й основний суб’єкт, на якого спрямовувалося 

регулювання земельних відносин. Вони утворювали найчисельніший 
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прошарок суспільства. Кримці-селяни були особисто вільними. Хоча вони 

сплачували обов’язковий ушр (податок) на користь хана та спільно виходили 

на виконання польових робіт на користь мурз, на чиїх землях мешкали, але з 

цього ще не випливало, що взаємовідносини між мурзами та селянами 

характеризувались як залежно-васальні. Іслам постав стримуючим чинником, 

який не дозволив перетворити селян на кріпаків, що трапилось у 

середньовічній Європі. Роботи на мурзинських землях мали ознаки адет – 

традицій, які виконували добровільно самі селяни. Мурза не мав права 

примусити їх це робити. Кримці-селяни набували і володіли кримськими 

землями на праві мюльк (приватної власності) згідно з принципом меват 

(займанщини) та на праві користування, орендуючи їх у мурз. У цьому 

випадку вони залишались на землях доти, доки залишав їх мурза. У 

Кримському ханстві розрізняли вічне й тимчасове (у формі оренди) 

володіння, і виокремлювали спадкове. Кримці-селяни були правомочні 

укладати такі правочини зі землею: купівлю-продаж, оренду, дарування, міну 

тощо. Чоловіки та жінки залишались рівними у правах стосовно права 

володіння та розпорядження власністю на землю. 

 Селяни володіли землею особисто на праві мюльк (приватної 

власності), або колективно. У цьому випадку кримці об’єднувалися у 

джемаат (громаду). Цей інститут широко розвинувся у державі. Джемаат 

була і громадським органом місцевого самоврядування, і суб’єктом права 

власності на земельні ділянки. У такий спосіб сформувалася власність 

джемаат. Підгрунтям для її появи стали засади громадськості. Г. 

Блюменфельд зазначав, що «переважною формою татарсько-селянського 

землеволодіння на Кримському півострові є громада… – продукт родової 

культури, спадок родів, що припинили кочування й осіли на одному місці. 

Громада перемогла, незважаючи на основний принцип ісламу, який 

оголошує, що мертва земля становить особисту власність того, хто вперше 

оживить її» [157, с. 35]. Кримському народові був притаманний громадський 



56 

 

спосіб життя, становлячи важливу частину його культури, де сім’я, рід 

вважалися вагомими цінностями. Джемаат – основна соціальна і юридична 

одиниця, якій належали землі, котрі складали мюльк її членів. В. Возгрін 

відмітив, що вона «мала всі права законного добровільного союзу людей» 

[174, с. 472], була «соціальним організмом» [174, с. 473]. Громада виявилася 

«самодостатньою, її життя було засноване на внутрішньому 

самозабезпеченні» [174, с. 473].  

 У справах часів Кримського ханства ми простежуємо два терміни, 

якими характеризувалася громада, – джемаат і ехалі. З нашого погляду, 

згідно з першим громада була органом місцевого самоврядування, коли 

йшлося про великі справи, наприклад, визначення належності лісу, 

пасовиськ. За другим – це члени джемаат, коли вони виступали хоча й від її 

імені, але представляли лише її певну частину в справах, що торкалися 

інтересів тільки цієї частини, зокрема у справах про належність ділянки до 

власності якогось члена. Ф. Лашков визначав джемаат як «групу людей, 

пов’язаних інтересами сусідства, землеволодіння та поєднаної із ними 

землеробської культури» [221, с. 30]. Автор описав внутрішню структуру 

джемаат: «ця група розташовувалася в селі, які складалися з групи дворів. 

Двір слугував головною основою організації джемаат… Татарський двір 

представляв поєднання одружених членів сім’ї, що живуть на спільному 

господарстві» [221, с. 30]. Ми виділили такі ознаки джемаат: 1) суб’єкт – 

група осіб, пов’язаних родинним зв’язком та спільними інтересами; 2) 

територія – земля із визначеними межами, які утворювали певну структуру; 

3) організація – джемаат представляла собою жорстко побудовану 

ієрарховану структуру; 4) правовий режим – володіння землями 

здійснювалося на засадах спільного користування. Отже, суспільна «роль 

джемаат полягала у первинному визначенні місця особи у суспільних 

прошарках держави, територіальному розподілі її мешканців на основі 

збереження їх родинних зв’язків» [163, с. 75]. 
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 Населення Кримського ханства не було мононаціональним [149, с. 74]. 

Окрім корінних мешканців – кримців, тут проживали і представники інших 

народів та віросповідань. На південнобережжі свої колонії утворювали греки, 

італійці ( з венеціанської та генуезької держав) і турки, у Криму власні села 

мали караїми, вірмени, цигани. Кримські хани не перешкоджали створенню 

сіл немусульман. Вони сприяли також заснуванню місць для відправлення 

богослужіння: відводили земельні ділянки, виділяли кошти. Це 

підтверджують і ханські ярлики. Між місцевим та іншими народами активно 

розвивалися цивільні, торговельні та інші взаємовідносини. У сфері 

земельних відносин ця категорія осіб визнавала дію норм мусульманського 

права, навіть користувалася його певними інститутами, але могла 

використовувати й власні звичаї та право. 

 У XVI ст. Кримське ханство стало васалом Османської імперії. Цю 

подію радянський історик П. Надинський вважав підкоренням турками 

кримських татар [252, с. 62]. Проте, мусульманські народи не могли 

підкорити один одного – це не дозволялось ісламом. Васалітет призвів до 

появи у правовому полі Кримського ханства турецького султана, який 

поширював свою владу на підлеглі йому території. Під його юрисдикцією 

знаходилося чимало земель на південному узбережжі Криму. Султан 

застосовував земельні відносини у вигляді способу впливу на кримського 

хана. За складних ситуацій під час розв’язання земельних питань останнє 

слово залишалося за ним. Беї могли оскаржити рішення хана у султана, 

використовуючи його вплив у своїх інтересах. П. Надинський характеризував 

султанський домен як «приватну спадкову власність» [252, с. 99]. 

 

 2.2 Правові підстави набуття і припинення права власності на 

землю у Кримському ханстві 
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  Правове регулювання земельних відносин було достатньо розвинене у 

кримській державі, що пов’язано і з різномаїттям джерел права, і з великою 

кількістю суб’єктів земельних відносин у державі. 

 До ер міріє (земель кримського хана) Ф. Лашков зараховував такі види: 

меват; соляні озера; села; ліси за течією рік Альми, Качі та Салгіру [224, с. 

71].  Про ханське село Тузлак, де їм довелося заночувати, згадують посланці 

російського царя у статейному списку [249, с. 578]. Ф. Лашков також 

згадував назви сіл Саки та Керлеут [224, с. 72]. Ймовірно, існували й інші 

села, які належали ханові на праві мюльк. Хан набував ер міріє шляхом 

використання принципу меват (займанщини) або укладання правочинів. Хан 

здійснював володіння, віддаючи землі в оренду селянам, котрі мешкали на 

них. Оренда земель документально не оформлялася; за це селяни сплачували 

ханові ушр (податок). Із часом сплата ушру з обов’язку перетворилася на 

адет (звичай). Ф. Лашков зараховував до ханських володінь і ліси на березі 

кримських рік, дотримуючись думки: якщо з шаріатського вчення вони не 

могли належати жодній людині (бо не створені нею), то належали ханові як 

верховному господарю [224, с. 73]. Однак саме з цієї норми випливало, що 

він міг користуватися лісами так само, як і кожен мешканець джемаат 

(громади), без жодних привілеїв. Право суб’єкта відбиралось у нього за 

встановлення факту порушення зазначених правил. Ліси Кримського ханства 

не становили ер міріє, а належали до мюльк (власності) Аллаха. Ер міріє 

характеризувалось: 1) суб’єктом володіння – хан виступав як глава держави, 

суб’єкт права та власник свого домену; 2) суб’єктами користування – кримці-

селяни, які сплачували ушр, проживали на землях ер міріє і користувались 

ними; 3) територією – землі, що не належали нікому, мали установлені межі; 

з такими землями хан мав право здійснювати правочини; 4) особливим 

правовим режимом – землі залишалися під юрисдикцією хана. 

 Механізми набуття ер міріє та бейлика багато у чому збігалися. Це 

зумовлювалося принципом колективності, який пронизував усі сфери 
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держави. Бейлик формувався або шляхом застосування бейським родом 

принципу меват, або набуття родом земель, які йому дарував хан. До складу 

бейлику входили і села, на котрих розташовувалися певні джемаат, і дрібні 

земельні ділянки, луги, пасовиська та вигони, призначені для користування 

фізичними особами. Землі бейлику належали не конкретному бею, а усьому 

роду, від імені якого ними керував баш бей. В. Возгрін констатував: «землі 

бейлику залишились патріархально-родовим володінням» [174, с. 482]. Це 

спричинило появу особливостей у механізмі спадкування. Бейлик не 

переходив від бея до сина, а переважно – від найстаршої людини до 

найстаршої, яка залишалася після її смерті. Отже, володіння бейликом тим чи 

іншим беєм мало короткостроковий характер. Розмір бейликів був різним, 

але достатньо великим порівняно з іншими видами землеволодіння у 

Кримському ханстві. Бейлик Ширинських знаходився у кадалику, що займав 

територію теперішнього Феодосійського району. До його складу входило 

близько 40 сіл [222, с. 57–58]. Бейлик Баринських розташовувався на 

території між теперішніми Білогорськом та Старим Кримом, і налічував 

близько 10 сіл, включаючи територію ріки Салгір [224, с. 81]. Бейлик 

Мансурових, за даними Ф. Лашкова, охоплював 15 тис. дес. землі, куди 

входило близько 12 сіл. Він розміщався на західній території Криму біля 

теперішньої Євпаторії [224, с. 81]. Бейлик Аргинських знаходився біля 

першої столиці ханства – Ескі Крим, займаючи площу, за даними Ф. 

Лашкова, 25637 дес. землі [224, с. 82]. Щодо бейлику Седжеутських, то з 

нечітких відомостей, наведених дослідником, можна лише дійти висновку, 

що він розташовувався біля Білогорська, по сусідству із бейликами 

Ширинських та Баринських, значно поступаючись їм у розмірах [224, с. 82]. 

До складу бейлику Яшлавських входило 11,5 тис. дес. Землі [224, с. 83]. 

Бейлик характеризувався: 1) суб’єктом – бейський рід, тобто група осіб, 

ов’язаних кровним зв’язком; 2) територією – землі, які охоплювали простір 

місця мешкання членів роду, мали визначені межі, що не належали більше 
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нікому; 3) особливим правовим режимом – набуття права власності на землю 

формально санкціонував хан. Володіння бейликом від імені всього роду 

здійснював баш бей, посада якого переходила за принципом старшості за 

віком. Рід обмежував бея у користуванні бейликом. Розпорядження бейликом 

залишалося під юрисдикцією бея, котрий мав право чинити судочинство, 

отримувати від селян ушр зі земель, інші види податків та прибутків, 

розподіляти землі бейлика між його членами за власним розсудом. На 

територіях бейликів існували чаїри (загорожі селян). Ф. Лашков помилково 

зараховував ці землі до приватної власності селян [224, с. 86]. Ми вважаємо, 

що це була форма оренди земельної ділянки, оскільки вони розташовувалися 

всередині бейликів. На думку радянських вчених, бейлик мав ознаки 

державності [242, с. 22]. Їх твердження розвинув П. Никольский, наводячи за 

аргумент здатність бейлика вступати у міжнародні відносини зі сусідніми 

державами, не звертаючись за схваленням до ханської влади [255, с. 8]. Л. 

Якобсон також визначав бейлик як «державне утворення, «незалежне» від 

татарського хана зі своєю адміністрацією за зразком ханських установ» [308, 

с. 137]. Проте, з нашого погляду, бейлик не мав ознак державності, а 

становив лише одну з форм землеволодіння, оскільки баш бей одноособово 

не володів бейликом. Розпорядження бейликом обмежувалося, як уже 

згадувалося, волею усього бейського роду. В протилежному випадку, 

Кримське ханство мало би ознаки федеративного устрою, що не притаманно 

для мусульманських держав і держав з монархічною формою правління. Крім 

того, у міжнародних відносинах державу представляють уповноважені особи, 

котрі від її імені здійснюють необхідні правочини. Отже, бейлики не могли 

безпосередньо вступати у міжнародні перемовини з іншими державами, на 

відміну від беїв, які в цих відносинах представляли весь рід беїв.  

 Мурзинське землеволодіння сформувалося з декількох джерел. Перше 

джерело набуття земель мурзами – бейлики. Мурзи були членами бейського 

роду. Право власності на землю мурзи виникло унаслідок використання 



61 

 

вчення меват, що супроводжувалося санкціонізацією дій з боку хана. Право 

власності мурзи санкціонувалося авторитетом бея. За непідкорення його 

наказам мурза вилучався зі всього роду, і його земля автоматично 

поверталася до складу бейлика. Володіння землею здійснювалося мурзою 

одноосібно або шляхом передачі її в оренду селянам. Мурза міг 

розпоряджатися землею, але це розпорядження обмежувалося згодою всього 

бейського роду. Під час відчуження землі, за правом шифату, інші мурзи того 

ж роду мали переважне право придбання земельної ділянки мурзи. Цей 

захисний механізм дозволяв залишити землі бейлику в спільній власності 

усього роду. Друге джерело набуття земель – влада хана. Монарх міг 

дарувати землі тим з мурз, хто йому «підвів коня». Наприклад, хан Сахіб 

Гірей пожалував Садир Ахмедові прісний колодязь в урочищі Качі сакал біля 

річки Джитуган за 2 тис. акче [253, с. 676]. Такі землі мали всі ознаки мюльк 

(права приватної власності). У процесі розпорядження ними господар міг 

укладати будь-які правочини з приводу земель – продавати, віддавати у 

оренду, дарувати, перетворювати на вакуф тощо. Третє джерело набуття 

земель – правочини у сфері земельних відносин: купівля-продаж, обмін, 

дарування, оренда, які укладалися між мурзами, або між мурзами та 

селянами. Режим права власності на землю у такому випадку залежав від 

виду правочину. Якщо земельна ділянка переходила у повну власність 

господаря, утворювалося право мюльк, якщо у тимчасове володіння залежав 

мурза мав лише право користування земельною ділянкою. Для кращого 

юридичного закріплення дійсності укладеної угоди мурзи часто зверталися 

до санкціонування свого мюльк до хана. Ці ярлики називали мюльк-нааме. 

До складу володінь мурз входили окремі села і дрібні земельні ділянки, луга, 

пасовиська, колодязі, вигони тощо. Мурзинському землеволодінню були 

притаманні наступні риси: 1) суб’єкт – мурза, який був членом бейського 

роду або став суб’єктом правочину у сфері земельних відносин; 2) територія 

– землі, що входили до складу бейлику та мали визначені межі; вільні землі, 
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які входили до складу Кримського ханства; землі, котрі були предметом 

правочину; 3) особливий правовий режим – мурза отримував земельну 

ділянку в користування зі санкції бея або у повну власність зі санкції хана чи 

внаслідок укладання правочину. У сфері користування землями ханського 

домену, бейлику та мурзинського землеволодіння утворилися механізми 

взаємостримування хана, беїв та мурз.  

 Кримці-селяни володіли землею і на праві мюльк, і на праві 

користування; набували землі в силу адет (звичаїв), використання принципу 

меват або шляхом укладання правочинів, які утворювали право мюльк. 

Користування дрібними земельними ділянками, пасовиськами та вигонами 

виникало унаслідок адет, згідно з яким селяни з давніх часів займали ханські, 

бейські або мурзинські землі. У такому випадку вони виступали орендарями 

земель, котрі належали господарям. Селяни сплачували їм ушр зі земель, що 

обробляли. Перебування на цих землях не призводило до закріпачення селян. 

Будь-коли селяни могли звільнити займані землі через незадоволення своїм 

господарем та перейти на поселення до іншого. Такий акт вважали ганьбою 

для покинутого власника. Власниками землі могли стати право- та дієздатні 

чоловіки й жінки. На користь малолітніх дітей можна було дарувати майно. 

Зачата дитина могла спадкувати. Лісами, річками та пасовиськами селяни 

користувалися на засадах добровільності, спільності, й справедливості.  

 На місцях мешкання селяни утворювали джемаат, яка представляла та 

захищала їхні інтереси. Джемаат також керувала повсякденним здійсненням 

земельних відносин.  Механізмом, що захищав та дозволяв набуття права на 

земельну ділянку за правом адет, було використання принципу меват. Така 

власність утворювала право мюльк господаря землі. До складу мюльк 

джемаат входило чотири види земель: земельні ділянки, на яких мешкали 

члени джемаат, пасовисько, ліс і поле. Ф. Лашков наголошував, що «татари 

вважають ліс та вигін спільною власністю», тому «кожен з мешканців пускав 

на пасовисько стільки худоби, скільки в нього є» [221, с. 34]. Володіння та 
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користування землями джемаат здійснювалося спільно в інтересах всієї 

громади. На польових землях джемаат також практикувалися загорожі, які 

«становили особисту власність (махсус мюльк) і переходили за спадком за 

шаріатським вченням про спадок» [221, с. 38]. Землі, котрі залишались у 

спільному користуванні, називали «муштерек». Хоча автор і стверджував, що 

не існувало чітко визначеного порядку користування землею [221, с. 39], на 

наш погляд, воно здійснювалося за правом адет. На думку Р. Безертинова, 

інститут громадського землекористування допоміг уникнути процесу 

дріблення земель для приватного землеволодіння [153, с. 360]. Громадськість 

могла чинити законні правочини із власною землею. За правом шифату, вона 

мала переважне право купівлі ділянки у разі вирішення власника продати її.  

 На території Кримського ханства мешкали також греки, італійці, турки, 

караїми, вірмени, цигани, на яких поширювалося правове регулювання 

земельних відносин. За даними шведського дослідника І. Тунманна, «після 

татар у Криму – найчисленніші вірмени» [292, с. 27]. Механізм здійснюваних 

державою регламентацій та правового забезпечення легитимації набуття 

земель іншими народами хоча й відбувався на засадах мусульманського 

права, але більше – за принципом невтручання ханської влади в встановлені 

у межах іншої громади відносини. Якщо своїми діями вони порушували 

визначені нормами ісламу правила, винні особи несли покарання відповідно 

до законів. Власність іноземців становили окремі міста, села, а також 

розташовані на їхній території земельні ділянки, поля, пасовиська, ліси, річки 

та ін. Основним джерелом набуття права власності на землю певного народу 

стало право адет. Греки й італійці здавна заснували свої міста-колонії на 

території південнобережжя Криму, визнаючи ханську владу. Кримський хан 

Орам Тимур уступив генуезцям землю під поселення за значну суму грошей 

із умовою платити йому мито за ввіз і вивіз товарів із наданням усім купцям 

права купляти й продавати на цій землі привезені з інших місць товари [177, 

с. 154]. Так виникло м. Кафа, нині – Феодосія. Зберігся статут цього 
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стародавнього міста, де, окрім іншого, визначалися й окремі питання 

правового регулювання володіння цими землями. § 1 гл. 47 Кн.1 гласив: «усі 

села і ділянки польової, лугової та пасовиської землі, набуті будь-яким 

способом у татар підданими генуезької громади, залишались на тих же 

правах свободи, на яких перебували, коли належали татарському ханові. За 

отримання прибутку від надання землі для випасу худоби винна особа 

каралася виплатою штрафу в розмірі 100 аспрів за кожну велику рогату 

худобу й 25 аспрів за малу» [306, с. 742]. Законодавець вказував у гл. 40 Кн. 

1, серед інших фактів, на утиски кафських греків та вірмен з боку єпископу і 

посягнення на їхні ділянки у випадку відсутності заповіту, про що майбутні 

посадовці суворо застерігалися [306, с. 731]. Мешканці Кафи у процесі 

здійснення внутрішньої юрисдикції та володіння не підпорядковувалися 

праву, поширеному в Кримському ханстві. Це засвідчує низка ханських 

ярликів, де різні монархи, підтверджуючи надання підданим привілеїв, у 

тому числі під час торгівлі у Кафі, спеціально зазначали: дія ярликів 

поширювалася лише на уповноважених осіб, котрі визнавали ханську владу і 

в процесі виконання своїх обов’язків стягували всілякі мита з кримських 

мешканців [286, с. 173–178]. М. Броневський згадував про сіло Сортасс, яке 

віддали у власність генуезцям, на що вони отримали ханськиі ярлики [161, с. 

345]. Караїми мешкали у печерному місті Чуфут Кале, а також у Кезлеві. 

Окремі поселення могли траплятися і в інших містах. Вони визнавали 

ханську владу й становили певну частину населення держави. Було два 

рішення каді, які засвідчували не лише активні взаємостосунки між 

караїмами та представниками інших громад у сфері земельних відносин, а й 

певні особливості судочинства у державі. Рішення були взаємопов’язані. У 

першому каді прийшлося розв’язувати складне питання щодо визначення 

межі земельної ділянки, купленої караїмами в християн. Незважаючи на 

надання седжилю, який мав підтвердити їхнє право володіння, вони не 

змогли надати свідків, котрі змогли би підтвердити законність його видання 
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та визначення вказаної в ньому межі, після чого каді відібрав седжиль [228, с. 

86–87]. У другому судовому засіданні ті ж самі караїми, оголосивши 

попередній седжиль недійсним, змінили заяву: відтепер вони стверджували: 

якщо минулого разу предметом спору було поле для пасовиська, то тепер – 

претензії на цю землю за правом дарування від ханів, котрі обернули її у 

власність караїмів [228, с. 87–88]. Каді погодився із доводами караїмів та 

ухвалив рішення на їхню користь, знищивши попередній седжиль.  

 Дослідник П. Паллас перелічував розташовані у Байдарській долині 

села: Байдари, Кайту, Сафтик, Календе, Буюк-муском’я, Тейлю, Уркуста, 

Бала, Усуджи, Саватка, Скеля, де, за відомостями російських учених, у 

стародавні часи мешкали греки. Як стверджував мандрівник, у них вже 

мешкали 700 сімей кримських татар [257, с. 142]. Він припустив, що 

південнобережжя раніше переважно заселяли греки, оскільки багато 

татарських сіл зберегли грецькі назви [257, с. 143]. Розпорядження 

земельними ділянками представниками інших народів повинно було 

узгоджуватися зі загальними нормами права Кримського ханства та нормами, 

прийнятими всередині громад. Отже, під час регулювання цього виду 

відносин застосовували принципи звичаєвого та ісламського права, що 

грунтувалося на засадах справедливості, розумності, поваги до укладеного 

договору та наданим доказам, чужої віри.  

Велике значення у Кримському ханстві, поряд зі землями ер міріє 

(ханськими землями) та бейликом, відігравали землі ер міріє султаніє (землі 

султана). Набуття цього виду земель виникло унаслідок встановлення 

спеціального статусу Османської імперії відносно Кримського ханства. За 

даними Ф. Лашкова, султанський домен простягався від Інкерману до 

Керченського півострову, займаючи весь південний берег Криму, в тому 

числі північний схил Таврійських гір. До його складу входило чотри великих 

міста – Кафа, Судак, Мангуп та Чуфут-Кале, які утворювали три кадалика – 

Кефійський, Судакський та Мангупський, а також 111 сіл. Найчисельнішим 
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був Мангупський кадалик, що налічував 90 сіл [225, с. 41]. Окрім того, до 

складу домену входили земельні ділянки, поля, пасовиська, ліси та річки, 

розташовані на території зазначених адміністративних одиниць. Володіння 

доменом султан здійснював шляхом надання спеціальних повноважень 

беглер бею, якого призначав зі Стамбула особисто або за поданням 

кримського хана. Цю посаду обіймали і турки, і кримці, як було, за 

свідченням Ф. Лашкова, у 1768 р. [225, с. 42], оскільки кримський хан міг 

призначити осіб лише зі своїх підданих, котрих добре знав і поручався за них 

перед султаном. Ф. Лашков зазначав, що правовий режим регулювання 

земельних відносин у ер міріє султаніє практично нічим не різнився від 

правового регулювання ер міріє. Статус земель був іншим лише з 

урахуванням особи господаря. Якщо ушр з ер міріє надходив до казни хана, 

то ушр з ер міріє султаніє спрямовувався у Стамбул. Ці землі султан 

використовував способом впливу на хана шляхом введення власного режиму 

керування на Південнобережжі, і здійснення володіння унаслідок роздачі 

ділянок земель домену власним підлеглим за правом іктаа істірфак. Більшість 

осіб на султанських землях були орендарями. У цьому випадку ушр виступав 

обов’язковою орендною платою за користування землями. Ф. Лашков 

виокремив т.зв. право макту, яке відрізняв од звичайної оренди [225, с. 43]. 

Аргументом він наводив незначність і необов’язковість платні за землю, яку 

дослідник розглядав прийнятим на Сході звичаєм подарунку у вигляді 

вдячності за добру справу, а не повноцінною орендною платнею. За макту 

землі отримували переважно службові особи. Значно рідкісніше 

спостерігалося пожалування земель у іктаа темлік. У цьому випадку він не 

міг регулярно стягувати з таких ділянок ушр.  

Джерелами права на землях домену були Коран, шаріат та фірмани 

турецького султана, за якими він дарував землі, утворюючи зазначені форми 

власності. Ярлики кримського хана не мали на землях домену юридичної 

сили. За Кораном, кримці-селяни могли скористуватися принципом меват та 
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володіти землями на праві мюльк. Мюльк не звільняв їх від обов’язку сплати 

ушру, а лише дозволяв їм міцніше закріпитися на зайнятій ділянці. Мюльк 

виступав юридичним механізмом захисту від зазіхань інших осіб, котрі 

мешкали у межах домену. Користування землями вигону та лісу було таким 

самим, як і в межах Кримського ханства. Воно здійснювалося спільно 

джемаат сіл за принципом раціонального використання земель. Це суворо 

контролювали інші члени джемаат, у тому числі родина самої особи. 

Порушників принципу позбавляли права користування земельними 

ресурсами. Султанському доменові були притаманні такі ознаки: 1) суб’єкт 

володіння – турецький султан; 2) суб’єкти користування – кримці-селяни та 

султанські підлеглі, яким були пожалувані землі; 3) територія – 

південнобережжя Криму; 4) особливий правовий режим – землі належали 

правителю іноземної держави. 

У добу Кримського ханства набув розвитку оджалик, тобто 

землеволодіння оджа (вчителя). Ф. Лашков зараховував до складу цих 

суб’єктів учителів духовних закладів – мектебе, медресе [224, с. 89]. Він 

стверджував, що оджалик «підлягав порядку родового спадкування і не 

становив виключної власності одного ходжі, а всього їхнього роду… 

володіння ходжей мало дещо політичний характер» [224, с. 90–91]. На його 

думку, це споріднювало оджалик із бейликом, причому відображений 

автором образ оджа набував певних рис людини, пов’язаної з військовими 

справами. Г. Абдулаєва визначала оджалик як духовний домен, що становив 

поряд із вакуфом економічну основу муфтія ханства [146, с. 32]. За даними В. 

Возгріна, «кількість сіл оджалику досягала 20» [173, с. 184]. До складу 

оджалику входили земельні ділянки, поля і пасовиська, розташовані на 

території цих сіл. Джерелом утворення оджалику була вакуфна власність, 

якою оджа володіли від імені Аллаха в інтересах духовного закладу або 

відказувача.  
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 Водночас зі землями ер міріє у Кримському ханстві існував інститут 

калгалику, який становив власність спадкоємця престолу – калги (Е. 

Д’Асколі писав: «галги» [189, с. 114]). Г. Абдулаєва та А. Попов називали 

калгу другою людиною у державі після хана [146, с. 28; 264, с. 12]. Ф. 

Брокгауз та І. Єфрон характеризували калгу як віце-хана [305, с 50]. 

Переважно на цю посаду призначався найздібніший до державної діяльності 

з братів хана. Дослідниця називала місто Ак Месджит (нині – Сімферополь) 

як постійну  резиденцію калги [146, с. 29]. Про це свого часу згадував і П. 

Паллас [257, с. 72]. Вона вважала, що калзі належали території у верхів’ях р. 

Альми аж до Чатир дагу, Зуйський кадалик та половина великого маєтку 

Мамай Ери у Дип Керченському кадалику Кефинського каймаканства [146, с. 

29]. Як зауважував Ф. Лашков, калгалик охоплював територію сіл Біюк 

Янкой, Кучук Янкой, Тавел і Аян [224, с. 76]. Отже, до складу калгалику 

входили міста, села, земельні ділянки, поля, пасовиська та вигони. Калга 

набував ці землі унаслідок волі хана, який мав обов’язок виділити їх у його 

володіння та користування. Ф. Лашков не зараховував калгалик до розряду 

ханських земель. Він дотримувався ідеї змішування державних та ханських 

земель у межах одного землеволодіння. Розглядаючи функції хана окремо, 

зазначимо: хан був уповноважений виділяти землі у калгалик лише як глава 

держави. Здійснюючи розпорядження, калга «не міг дарувати землі 

калгалику в спадкове володіння…, віддаючи яку-небудь відому ділянку 

землі, він дарував її за правом т.зв. іктаа-істіглол, тобто у користування» 

[231, с. 285]. Хан мусив виділити власному спадкоємцеві калгалик, 

керуючись інтересами держави. Статус земель ер міріє відрізнявся од 

калгалику: перші складали ханський домен та належали ханові на праві 

мюльк; другі були формою землекористування. Вони обмежувалися правом 

володіння та розпорядження і знаходились під юрисдикцією Кримського 

ханства. Г. Абдулаєва вважала калгалик державною власністю [146, с. 29]. З 

нашого погляду, землі калги не могли становити державну власність. 
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Калгалик – це форма землекористування, як й інші форми власності на 

землю. Землі калгалику не підлягали здійсненню жодних правочинів. 

Володіння калгаликом мало тимчасовий і обмежений характер – на термін 

перебування особи у статусі калги. 

У науковій літературі існує багато визначень вакуфу. Ймовірно, його 

правовою основою був хадис 1141 гл. 4 Кн. 57 Аль-Бухарі: «Віддавай, (але з 

такою умовою, щоб) його (майна – Е. В.) основу не можна було би ні 

продати, ні подарувати, ані залишити у спадок» [276, с. 454–455]. 

Мусульманський учений Б. Маргинані констатував: «вакуф у первинному 

розумінні означає «утримання». Мовою закону (за Абу Ханіфою) цим 

терміном позначалося присвячення якого-небудь предмета якій-небудь меті в 

такий спосіб, що особа, якій первинно належав цей предмет, зберігає на 

нього права власності й лише користування цим предметом сприяє яким-

небудь благочинним справам у вигляді ніби позики» [239, с. 532]. В. Мухін 

писав: «учення про вакуф… розв’язує найрозумнішим та найщасливішим 

способом економічне завдання… оскільки воно допускає перетворювати на 

вакуф нерухоме майно на користь усіх своїх нащадків або на користь лише 

однієї з їх гілок із переданням майна, на випадок її припинення, іншій гілці, 

яка пережила першу» [251, с. 241–242]. Автор зазначав, що разом вони 

формували  теорію безповоротності вакуфу [251, с. 242]. Окрім того, за його 

словами, «Абу-Ханіфа вважав вакуф безоплатною позичкою, а Магомет і 

Абу-Юсуф – безоплатним присвяченням майна Аллаху (абсолютним, 

безповоротним, тому що поєднується із втратою засновником вакуфа права 

власності на перетворене на вакуф майно» [251, с. 244]. На його думку, 

«різниця у віросповіданні не слугує перепоною до заснування вакуфа [251, с. 

259], … є недійсним вакуф, що має злочинну мету [251, с. 262], … предметом 

вакуфу може бути як рухоме, так і нерухоме майно» [251, с. 283]. Г. 

Блюменфельд акцентував: «оригінальний інститут приватних вакуфів був 

спричинений своєрідними історичними підставами – невпевненістю 
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приватних власників у міцності свого земельного володіння і необхідністю 

внаслідок цього звертатися до владного захисту духовенства» [157, с. 52–53]. 

Він дав вакуфу таке визначення: «вакуфом називається договір, унаслідок 

якого власник віддає своє майно на благочинні цілі на користь певних осіб та 

закладів… такий договір може бути здійснено лише з обопільної згоди 

сторін: тої, хто дарує, і тої, кому дарують. Майно, присвячене таким 

способом, іммобілізується: дарувальник-власник позбавляється права 

відчуження, але це право не переходить і на особу, якій дарували; останній 

надається лише право користування прибутками з майна в межах, 

установлених відповідним актом. Присвячене майно користується особливим 

захистом закону. Воно не підлягає ні конфіскації, ні арешту, ні навіть 

відповідальності за борги власника. Воно гарантоване від посягань світських 

правителів» [157, с. 31].  

Отже, вакуф не був правочином і не міг порівнюватися із даруванням. 

За дарування можлива відмова від подарунку; до того, хто отримує дар, 

могли переходити певні зобов’язання, пов’язані з предметом правочину. 

Аллах же не міг відмовитися від свого творіння. За нього це не міг зробити і 

духовний заклад у особі мечеті. Г. Блюменфельд підтверджував, що на 

вакуфне майно поширювався особливий правовий режим, що не могло 

статися із майном, яке становило предмет подарунку. Автор розрізняв два 

види вакуфа – законний та звичайний (вакуф-адет): «майно оголошується 

присвяченим і тому невідчужуваним, але прибутки з нього надходять на 

користь синів присвятителя (вакуф-ібн) або його наступних нащадків (вакуф-

евлад») [157, с. 31].  

На думку Ф. Лашкова, «установивши принцип вакуфа, мусульманське 

законодавство тим самим розв’язало повністю все питання про 

землеволодіння» [221, с. 1–2]. Він використовував таку класифікацію 

вакуфів: 1) духовний (законний); 2) звичайний (приватний), який розподіляли 

на: а) евлад-вакуф (переходив до чоловіків і жінок), б) ебнай-вакуф 
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(переходив лише до чоловіків), в) ебнай-біюктень-біюк (майно переходило до 

старшого у роді); 3) змішаний – вакуф із рисами ебнай-вакуфа й евлад-

вакуфа. Засновник вакуфа надавав собі користування вакуфною землею за 

свого життя, і тільки після його смерті вакуф переходив до нащадків [231, с. 

330, 334]. На думку кримознавця, «ідеальним власником вакуфу є Бог, який 

ніби від себе вже віддає вакуф у користування того чи іншого богоугодного 

закладу» [231, с. 329]. Існувало і таке визначення: «вакуф – майно, передане 

за волевиявленням засновника вакуфа, вакіфа – у безоплатне користування у 

благодійних цілях» [250, с. 309], «а за питанням  належності інституту 

вакуфа до права особистого статусу серед мусульманських правників немає 

одностайної думки» [250, с. 90]. Л. ван дер Берг зазначав: «можна вилучити з 

торговельного обігу і перетворити на вакуф усяку специфіковану річ (айн), 

яка ані знищується внаслідок застосування, ані зменшується значно у 

цінності. Подібна річ вважається мюльк Аллаха, хоча та особа або заклад, на 

чию користь зроблено вакуф, користується ним або ж отримує з нього 

прибутки» [162, с. 122]. Учений виокремив вакуфи, котрими користуються 

особи: мечеті; публічні фонтани; караван-сараї (хан); мости [162, с. 122]. Їх 

могли побудувати приватні особи для суспільної користі. З-поміж інших, 

автор вирізняв вакуфи, що мали на меті користування прибутками з них: 

землі, вироби або найм яких повинен був слугувати для утримання або 

підтримання відомих закладів [162, с. 122]. Він зазначав: «ця юридична дія 

перекладається приблизно виразом «передати у мертві руки» (main morte), 

причому… за західними поняттями, право власності над подібним майном 

також належить закладові [162, с. 122]. Дослідник наводив також думки 

авторитетних ісламських законодавців: «Шафії вважає, що ця юридична дія 

подібна визволенню раба і провадиться через заяву особи, яка засновує вакуф 

(вакіфа)»; «Абу Ханіфа гадає, що для цього потрібне фактичне передання 

речі тій особі, на чию користь засновується вакуф. Практичний наслідок 

різниці виявляється переважно під час перетворення на вакуф нероздільної 
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частини якого-небудь майна, що можливо у першому випадку і неможливо у 

другому… Абу Ханіфа вважає, що можна перетворити на вакуф лише 

нерухоме майно (акар), а з рухомих речей – тільки зброю та коней» [162, с. 

122]. Автор розглядав наступні практичні особливості застосування цього 

інституту: «вакуф засновується на користь якого-небудь закладу або особи, 

чи узагалі класу відомих осіб, наприклад, бідних. Можна створити також 

вакуф на користь різних осіб, що слідують спадково одна за одною, причому 

вакуф набуває деяким способом характер спадку, що передається іншому за 

заповітом… Хоча заснування вакуфу може бути обставлено різними 

умовами, навіть можна утримати за собою користування річчю впродовж 

усього життя, але не дозволяється узалежнювати створення вакуфа від 

невідомого ще народження кого-небудь у майбутньому… Плоди та прибутки 

з вакуфа, що заснований із метою простого користування ним, повинні 

цілком вживатися на підтримання або покращення майна. Стосовно вакуфа, 

заснованого із тією метою, аби який-небудь заклад чи особа отримували з 

нього плоди, то прибутки з нього також мусили застосовуватися передовсім 

на підтримання майна, а залишок потім використовували на певну ціль. Така 

мета повинна бути не лише дозволеною, а навіть богоугодною» [162, с. 123].  

На думку Л. Сюкіяйнена, «інститут вакуфного майна постає з визнання 

верховного права власності на таке майно за Аллахом і використання його на 

релігійно-благочинні цілі» [289, с. 9–10]. Б. Маргинані зазначав, що 

«переворення на вакуф невизначеної частини нероздільного предмета 

(наприклад, половина, або чверть будинку, чи поля) вважається законним, 

оскільки такий предмет можна віддати у найм, і цей прибуток може 

бути розподілений між вакуфом та володінням зверненого у такий спосіб на 

вакуф предмета» [239, с. 536]. Перетворення на вакуф земельної ділянки, 

невизначена частина якої виявиться згодом власністю іншої особи, втрачала 

чинність, і сторони поверталися у первісний стан [239, с. 536–537]. Учений 

вважав, що «у випадку заснування вакуфа невизначеної частини нерухомого 
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майна, частка, що складала вакуф, могла бути виділена за проханням 

зацікавленої сторони, яка була співвласником майна» [239, с. 540].  

За загальним правилом, заборонялося перетворення на вакуф рухомих 

речей, але вони могли стати вакуфом як частина або додаток до нерухомості, 

у тому числі й земельного наділу чи будинку [239, с. 538–539]. Вакуф, 

створений під час передсмертної хвороби, уподібнювався до заповіту [251, с. 

258]. Різниця у віросповіданні не становила перепони до заснування вакуфа 

[251, с. 259]. Ф. Лашков констатував, що «майже кожний хан залишав після 

себе вакуф на користь того чи іншого богоугодного закладу» [231, с. 329]. 

Особа, на чию користь засновувався вакуф, у такому випадку називалася 

мукуфом. Мукуф мав право віддати майно, яке перебувало у його 

користуванні, у найм, але не на великий термін [251, с. 264]. У Кримському 

ханстві цей строк переважно становив не більше трьох років. Це не був 

спадок у повному значенні цього слова, про що чітко зазначено у хадисі 1141 

гл. 4 Кн. 57 аль-Бухарі [276, с. 454–455]. Заснування вакуфа зі злочинною 

метою та у комерційних цілях вважалося незаконним. У такому випадку 

сторони поверталися у первісний стан, і на таке майно могло бути накладено 

стягнення відповідно до закону. Право власності особи, яка заснувала вакуф, 

припинялося з моменту усного проголошення свого рішення. За виникнення 

суперечки право власності припинялося з моменту винесення каді 

відповідного рішення [276, с. 534]. Після заснування вакуфа всі сторони, крім 

Аллаха, перебували лише у відносинах користування вакуфним майном. 

Воно не могло бути подароване, заповідане, продане або в інший спосіб 

відчужене. У межах правової системи його використання слугувало 

ефективним захистом власного майна, землі від незаконних зазіхань інших 

суб’єктів права, у тому числі й держави, її закріплення за нащадками. В. 

Возгрін зазначав, що «верховний нагляд за використанням вакуфних коштів 

здійснював муфтій [173, с. 185]. Інститут вакуфа виконував у Кримському 

ханстві такі функції: 1) правовстановлюючу. Законне застосування вакуфу 
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дозволяло перевести право власності на землю у особливий правовий режим, 

який знаходився під захистом Аллаха; 2) правозмінюючу. Застосування 

вакуфу призводило до зміни статусу права власності на землю у правовому 

полі ханства. З приватної, колективної, вона ставала божественною; землю 

вилучали з цивільного обігу, а її фактичного власника позбавляли права 

розпорядження земельною ділянкою, – за ним зберігалося лише право 

користування плодами, прибутком із ділянки. Таке переведення могло 

здійснюватися лише у благодійних цілях і тільки на користь Аллаха; 3) 

охоронну. Використання вакуфа давало змогу захистити право власності на 

землю від претензій з боку інших суб’єктів права, остаточно закріплюючи 

володіння нею за фактичним власником, що відповідало його інтересам та 

інтересам роду.  

Отже, джерелом формування вакуфного права власності на землю в 

Кримському ханстві були добровільні відказування фізичними особами 

власної землі на користь Аллаха в особі духовних установ. Володіння 

вакуфною власністю здійснювали шляхом користування прибутками, які 

вона давала, або самим предметом власності. Заборонялося вчинення 

правочинів та будь-якого розпорядження нею. Вакуф становив оригінальний 

правовий інститут, значно поширений у Кримському ханстві. Він полягав у 

переводі права приватної власності на землю (а також іншого рухомого та 

нерухомого майна) в особливий правовий режим, що мав на меті вилучення 

земельної ділянки з цивільного обігу і довічне користування нею без 

визначення конкретного власника, а також без права на відчуження. До 

позитивних аспектів його використання можна віднести: 

– поширення дії вакуфа за межі ісламської релігії. Перетворити на 

вакуф власну землю могли й особи, котрі не сповідували іслам. Засновувати 

вакуф могли і чоловіки, і жінки. 

– режим правового захисту. Формально, така земля перебувала під 

захистом Аллаха. Це означало її вилучення з цивільного обігу (заборона 
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здійснення правочинів з такою землею) і надання прав користування нею 

мукуфу: іншій особі, або піклувальній установі – духовному закладові 

(мечеть, медресе тощо) із можливістю надання такого ж права й засновникові 

вакуфа або його нащадкам (наприклад, права збирання плодів). 

– добровільність заснування вакуфу. Ані духовні заклади, ані інші 

особи не могли примусити власника відмовитися од своєї землі та передати її 

на користь мечеті у вигляді вакуфа. Тобто, вакуф не міг стати інструментом 

маніпуляцій представниками влади – світської чи духовної. Використання 

вакуфу з метою здійснення злочину суворо каралося. 

– порівняно із континентальною системою права, відсутність 

формальних процедур і вимог щодо заснування вакуфа. Було достатньо 

усного проголошення рішення власника землі, здійсненого при свідках. 

До негативних аспектів його використання можна віднести: 

– на практиці було достатньо важко розрізнити, коли особа 

засновувала вакуф із благочинною метою, а коли – із корисливою. Для 

прикладу, обертаючи на вакуф свою землю, власник міг захистити її від 

зазіхань заможнішої особи (мурзи чи бея), або з метою приховування такої 

землі від сплати податків чи запобігання іншим небажаним наслідкам 

(наприклад, особа знає, що не здатна сплатити борг і може втратити землю, 

тому попередньо «відказує» її у вигляді вакуфу на користь мечеті). 

– передання духовною установою вакуфної землі у корострокову 

оренду. З нашого погляду, це спричинило виникнення колізії, яка полягала в 

наступному: оренда (детально це розглянемо далі) виникла усупереч Суні, 

оскільки це порушувало мусульманську концепцію права власності на землю 

– отримання грошового або іншого прибутку від майна, яке формально 

людям не належало і було їм дано Аллахом безкоштовно, так само, як і 

вакуфна земля. Отже, укладанням договору оренди духовні особи 

порушували мусульманське право. 
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У дослідженні ми аналізуємо меват як форму землекористування і 

принцип земельних відносин. Як форма землекористування він проявлявся у 

вигляді сукупності однорідних норм звичаєвого та релігійного походження, 

котрі мали силу правового закону, що регулюють суспільні відносини 

стосовно набуття права власності на землю. Як принцип меват 

застосовувався у момент набуття права власності на землю за формулою 

оживлення мертвої природи. 

Хадис 1028 гл.8 кн. 44 «Про здольщину» встановлював формулу: «Той, 

хто займається обробкою нічийної землі, має переважне право (на володіння 

нею)» [276, с. 395]. Г. Блюменфельд називав її принципом «оживлення 

мертвої природи» [157, с. 29], а в арабських джерелах фактичне заволодіння 

нічийною (вільною) землею характеризувалося терміном «кабд» [250, с. 111]. 

Б. Маргинані використовував таке визначення меват: «ділянка землі, 

нездатна приносити прибуток унаслідок нестатку води, затоплення або за 

іншою причиною, що перешкоджає обробці. Така ділянка називається меват 

або мертва, тому що, подібно до мертвого, не приносить жодної користі» 

[239, с. 448]. Кожна особа, яка зайняла вільну землю, автоматично ставала її 

власником. Б Маргинані виявив цікаві умови, за котрих правило названого 

принципу починало діяти: «усяка ділянка землі, яка з давніх-давен лежала 

дарма, не належала нікому або попередньо становила власність 

мусульманина (ім’я котрого забуто) і яка розташовувалась на такій відстані 

від села, що голос особи, яка кричить звідти, не чутно, називається меват» 

[239, с. 448]. Ф. Лашков установлював мінімальний термін на користування 

вільною землею – три роки [223, с. 52]. Меватом він визначав «такий рід 

права власності на землю, яке, знаходячись де-юре у верховному володінні 

монарха, фактично перетворюється на мюльк» [217, с. 53]. Автор жодним 

способом не пов’язував у ньому меват із мусульманським ученням, хоча воно 

походило саме звідти і було дуже важливим у світлі того, що де-юре 

верховним власником вважався Аллах, а вже потім – держава, інтереси якої 
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представляв хан. У визначенні дослідникові вдалося показати юридичний 

механізм переходу права меват у право мюльк (приватної власності). Цим 

положенням керувалися кримські хани при роздачі населенню вільних 

територій. Таке правило доповнювало принципи особистої свободи 

мусульманина та права власності, що належало Аллахові. Ми вважаємо 

меват логічним продовженням головної концепції, запровадженої 

мусульманським правом у сфері земельних відносин. Меват поширювався і 

на християн [173, с. 155]. До категорії меват могла війти кожна вільна 

земельна ділянка, яку могли використовувати для будівництва, оранки, 

випасу худоби тощо згідно з принципом раціонального використання 

земельних ресурсів та економічних можливостей особи, котра знайшла 

вільну землю (тобто особі належало стільки вільної землі, скільки вона 

фактично могла обробляти у власних цілях). До позитивних аспектів 

використання меват можна зарахувати те, що він: 

– сприяв пошуку й використанню вільних земель; 

– був джерелом виникнення і захисту права власності на землю; 

–  так само, як і вакуф, використовувати меват могли особи обох 

статей, які мешкали в Кримському ханстві й належали до іншої конфесії. 

До негативних аспектів його використання можна віднести: 

– відсутність формальних вимог закріплення права власності за 

особою. Особа, яка набула земельну ділянку за принципом меват, могла 

запросити свідків (переважно, зі старожилів) або «підвести коня» ханові для 

видання ярлика на землю, але це не вирішувало проблеми, якщо треба було 

доводити право власності на землю у випадку, коли інша особа висувала 

претензії на цю ж земельну ділянку; 

– формальна невизначеність кількості землі, яку можна набути і якою 

могла володіти одна особа. Принципи оранки, «кидання шапки» та «крику» 

не могли бути чіткими критеріями встановлення такої кількості. Переважно, 

особи займали кількість землі, яку могли обробити власними силами, але у 
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випадку володіння більшим розміром ділянки на практиці її зайву частину 

можна було здавати в оренду. 

У сфері обмеження розпорядження правом власності на землю в 

Кримському ханстві існував та діяв ще один інститут земельних відносин – 

шифат. На підставі хадисів 1000-1001 гл.гл. 1-2 книги 39 «Про переважне 

право покупки» встановилося дві юридичні формули: «Сусід має більше прав 

на те, що прилягає до його маєтку» [276, с. 381] і «тому, чиї двері до тебе 

ближче» [276, с. 381]. І. Александров розглядав шифат у вигляді переважного 

права на придбання нерухомого майна (землі, дому тощо), яке продається, 

що належить: співучасникові у ділянці, яка продається; учасникові у вигодах 

та принадах ділянки (користування водою, шляхом); сусіду [147, с. 203]. Б. 

Маргинані акцентував, що мовою закону шифат означав набуття власності на 

продану землю за ту ж ціну, за якою покупець купив її, хоча він і не був би 

згоден зі зворотнім продажем [239, с. 322]. Того, кому належить таке право, 

називали шафі [147, с. 203]. Автор стверджував, що «головна мета шифату – 

поєднання ділянок для попередження можливих незручностей від 

неприємного сусіда [147, с. 204]. Основні положення шифату: право для шафі 

набувало чинності лише з того моменту, коли володілець відкрито висловив 

бажання продати свою ділянку і шафі стане відомо про це при свідках; 

здійснити своє право шафі міг лише тоді, якщо він, дізнавшись про продаж 

майна, без затримання, при свідках, відверто виявив намір скористуватися 

цим правом [147, с. 204].  

Отже, право шифату – «слабке право», оскільки воно позбавляло іншу 

особу майна із винятковою метою – попередження незручностей, яких 

остерігається шафі [147, с. 204]. Право шифату розрізняло трьох суб’єктів: 1) 

шафі – фізична особа, власник земельної ділянки. Шафі був повинен 

володіти нею на законних підставах, причому його віросповідання не мало 

значення. Він, як й інші суб’єкти, повинен був володіти дієздатністю; 2) 

продавець – фізична особа, що володіла сусідньою (суміжною) із шафі 
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земельною ділянкою на законних підставах і висловила намір продати або 

продала її законним способом;  3) покупець – фізична особа, яка придбала 

суміжну земельну ділянку за угодою купівлі-продажу або висловила намір 

укласти такий правочин. Право шифату виникало за умов: виникнення у 

продавця наміру продати земельну ділянку, що повинне було бути явно 

виражене: або відкрито в усній формі шляхом сповіщення зацікавлених осіб, 

або шляхом укладання угоди купівлі-продажу; за отримання відповідного 

сповіщення –  відвертий вияв шафі наміру скористуватися своїм правом, що 

мало здійснюватися при свідках. Б. Маргинані розрізняв три види права 

вимоги шифату: 1) безпосередня (зроблена миттєво, без чого шафі втрачав 

своє право). Він називав її талябі мувазябет. У цьому випадку, якщо шафі 

отримав листа, на початку чи всередині якого він повідомлявся про відкриття 

для нього шифату і він дочитав його до кінця, то його право втрачало силу; 2) 

вимога шляхом запевнення та взяття у свідки. Він називав її талябі ва-шихад, 

яка мала місце за відсутності у шафі свідків, котрі могли підтвердити заяву 

ним першої вимоги, якщо справа дішла до суду; 3) вимога шляхом позову або 

талябі-хусумат [239, с. 326–328]. Суною, окрім шафі, право переважної 

купівлі землі надавалося також співвласникові. Хадис 991 гл.51 Кн. 

«Торговельних угод» установлював: «посланець Аллаха … надавав 

переважне право купівлі будь-якого неподільного майна (співвласників), але 

якщо межі та шляхи були розмічені, то переважним правом покупки 

(співвласник майна скористуватися не міг)» [276, с. 377]. Його дія 

поширювалась і на земельні відносини із передбаченим обмеженням. Право 

шифату застосовували переважно до нерухомих речей. Аргументуючи свою 

думку, Б. Маргинані посилався на твердження Пророка Мухаммеда: «Шифат 

застосовується до всіх будинків та земель», тому «головний початок шифату 

становить з’єднання ділянок, а мета його – попередити незручність, яка 

відбувається від неприємного сусіда» [239, с. 339]. Однак загальноприйнятою 

була думка, що «будинок чи дерева не підлягають шифату, якщо вони 
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продані окремо від землі, на якій розташовані» [276, с. 339]. Крім того, І. 

Александров називав спосіб уникнення права шифату: «Якщо власник 

продасть нерухомість, але при цьому невелику, хоча б частину, землі, яка 

прилягає до будинку шафі, залишить за собою, то право шифату наступного 

знищується, оскільки сусідство його (шафі) з покупцем є тут відрізаним» 

[147, с. 205]. До позитивних аспектів використання шифату можна віднести: 

– захист прав на землю сусіда; 

– застосування принципу добросусідства; 

–  можливість реалізації права шифату особами обидвох статей та 

інших конфесій. 

До негативних аспектів його використання можна віднести: 

–  занадто суворі вимоги до появи права шифату. Без їхнього 

дотримання шафі втрачав свої права; 

– відсутність правових механізмів передбачення відповідальності 

власника землі за її продаж добросовісному покупцю у випадку, якщо він 

знав про наявність шафі. 

 

2.3 Способи набуття і захисту права власності на землю у 

Кримському ханстві 

 

 Правочини і судова практика каді відігравали вагому роль у 

виникненні і захисті форм права власності на землю у Кримському ханстві, 

та їхньому перерозподілі серед мешканців держави. Укладати правочини 

могли і правоздатні чоловіки, і жінки. Малолітні діти могли бути 

обдарованою стороною, але правочини на їхню користь від їх імені 

здійснювали законні опікуни – батьки. Серед документів, що збереглися з 

часів Кримського ханства, є такі, які могли підтвердити існування у той 

період правочинів. Мешканці неодноразово просили хана про видачу на їхнє 

ім’я мюльк-нааме. Їх використовували не тільки у вигляді документа, який 
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підтверджував право володіння земельною ділянкою за його володільцем, а 

потім передавали покупцеві під час укладання правочинів. Г. Блюменфельд 

зазначав, що існували два види актів – сенети та наїфти. Дослідник 

аргументував, що «за мірою розповсюдження письмової форми договорів 

про відчуження землі, з’явилися купчі, сенети, й роздільні акти, наїфти. 

Відчужуючи землю, власник видавав покупцеві домашню розписку, 

засвідчену місцевим муллою та свідками, в якій вказано межі й розмір 

ділянки, що продавалася, і ціна, взята за неї, – такі акти називалися сенетами. 

За переходу ділянки у спадок і розподілі його між співвласниками, сенети 

замінювались роздільними актами, наїфтами, які також складали за участю 

мулли та старожилів-свідків. З метою надання цим домашнім розпискам 

значення формальних документів, кримці стали укладати їх за участю 

кадіаскерів і каді й записувати їх у особливі вотчинні книги» [157, с. 27–28]. 

Вивчаючи справи, записані у кадіаскерських книгах, можна виділити такі 

види правочинів, що визначали правові підстави набуття, володіння та 

розпорядження правом власності на землю у Кримському ханстві:  

1) купівля-продаж.  

– Абдураман ефенді, уповноважений довіреністю від Ахметши бея та 

прийшовши з двома свідками, просив записати седжиль про те, що Аташ 

Хафіз продав землю, яка належала джемаат села Тери Хафіз Ахметші бею за 

300 хасене, указавши при цьому її межі, що підтвердили свідки після 

застосування очної ставки [228, с. 73].  

– траплялися випадки, коли після укладання правочину третя сторона 

використовувала право шифат. Зокрема, Моллаш  продав Мегмету з двох 

паїв шість занів землі за 29 золотих, а коли Мегмет почув, що Аджи ага є 

шефієм проданого, то він отримав від Моллаша сплачену суму, і продавець 

уклав новий договір купівлі-продажу із Аджи агою за ту ж саме ціну. Свідок 

Арслан підтвердив усе сказане Моллашем [228, с. 79]; старший свояк Евмера, 

Отеш, продав Амет Аджи земельну ділянку разом із часткою, що належала 
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жінці Евмера, Куті, за 40 флорі, за що отримав 48 овець. Коли Куті дізналася 

про укладений правочин, то одразу на першому меджлісі заявила, що є шафі 

проданої ділянки, і бажає придбати її. Ахмет Аджи визнав, що Отеш продав 

йому землю, а Отеш визнав, що Куті мала у ній частку за правом шифату. 

Свідки, викликані Евмером, підтвердили, що Куті одразу заявила своє право 

шафі та зробила іш’хат, і те, що Евмер був уповноваженим Куті. Вислухавши 

всі сторони та наведені ними свідчення у якості доказів, каді постановив 

повернути землю тій особі, якій вона належала згідно закону[228, с. 85].  

– серед інших договорів купівлі-продажу виділяли т. зв. продаж «беє-

бат»1. Наприклад, Мюслюме продала своїй дочці Сааліхе, дворову ділянку з 

будинком та усім, що на ній було, за 40 флорі, а Сааліхе за ту ціну купила у 

матері невільницю російського походження [228, с. 75]. Було визнано, що 

указана ділянка становила беззаперечну власність Сааліхе.  

– траплялися випадки, коли продана ділянка опинялася вакуфом. Так, 

Аджи Абдул Ваакн придбав землю у наведених межах у Константинополі в 

мудра, вважаючи її міріє, яка належала турецькому султанові. На місці 

виявилося, що вона була одним з вакуфів покійного Девлет Берди хана – це 

засвідчував його худжет. Дізнавшися про таке, покупець відмовився од землі, 

а також і від угоди, що й було записано [228, с. 77];  

2) дарування.  

– Емельдеш Болек у суді подарував Алі паші один з половиною пай 

хлібоорної землі та пасовисько із колодязем у кількості 31 зану, а Алі паша, 

отримавши нерухоме майно при свідках, дав Емельдешу винагороду – 25 

овець із ягнятами. Після цього земля стала власністю Алі паши. Суд визнав 

процедуру темеллюк правильною, про що і постановив [228, с. 72].  

– Арслан ага подарував малолітньому синові Тохтамишу 18 

невільників, і, крім цього, – будинок із дворовою ділянкою та всіма 

принадами, кишлу при селі Топмай із 45 занами хлібоорної землі зі всіма 

                                                           
1«по руках», тобто – остаточно – авт. 
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принадами, кишлу при селі Актачі, яка складалася з двох паїв землі з паєм на 

колодязь та з місцем для юрту зі всіма принадами [228, с. 81]; 

3) оренда. Її регулював хадис 1024 Гл. 5 Кн. 44 «Про іздольщину» [276, 

с. 393]. Як форма розрахунку за оренду встанавлювалась натуральна, а не 

грошова – половина врожаю зі земель, які орендувались (хадиси 1023, 1025, 

1029 гл.гл. 5, 6, 9 Кн. 44 «Про іздольщину») [276, с. 393–395]. «Що ж до 

золота й срібла, то у той час вони не використовувалися» (хадис 1024 Гл. 5 

Кн. 44 «Про іздольщину» [276, с. 393]). З погляду А. Анохіна, «складається 

видимість суперечливого відношення Пророка до оренди 

сільськогосподарських угідь. Однак це протиріччя тільки удаване, оскільки, 

як уявляється, Пророк вибудовував власну позицію з цього питання, 

врахувавши ієрархію цінностей ісламу» [150, с. 103]. Ми вважаємо, що 

розвиток оренди відбувся усупереч бажанню Мухаммеда, який прямо 

забороняв мешканцям Аравійського півострова практикування таких 

відносин, окрім безоплатної здачі землі [276, с. 395–396], що випливало з 

концепції належності всієї землі Аллахові. Стосовно нього орендар виступав 

як суборендар власності, що надав безпосередньо господар йому в 

користування без жодних грошових зобов’язань. Г. Блюменфельд 

стверджував, що «за татарським баченням, земля вважалася власністю всієї 

держави, а оскільки верховним главою держави був хан, то йому й належало 

верховне право розпоряджатися племінною землею» [157, с. 8]. Суспільні й 

земельні відносини спочатку не виходили за межі джемаат (громади), члени 

якої майже не мали майнових зобов’язань стосовно один одного. У процесі 

ускладнення суспільних відносин, розширення джемаат, появи та зміцнення 

економічних важелів керування, що спричиняли оренду, та переходу 

земельних відносин у площину інституту меват (займанщини), з’явилися 

відхилення від першоджерельних принципів.  

Своєрідність застосування оренди у Кримському ханстві полягає у 

тому, що кримці-селяни були орендарями і не могли стати кріпаками, 
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потрапивши у залежність від мурзи або бея, що стало поширеним явищем на 

територіях більшості європейських країн. Іслам розглядає всіх людей рабами 

Аллаха, а це не припускає подвійного рабства людини. Г. Блюменфельд 

обгрунтовував: «Засобу обробки землі через невольників, рабів, кріпаків, 

закріплених до землі людей, не існує між мусульманами; про цей предмет 

немає постанов у шаріатських книгах. Ось чому кримці-селяни особисто 

завжди залишались вільними, … вносячи дух особистої свободи у відносини, 

які завжди та  повсюдно виявляли тенденцію пройматися кріпацькими 

засадами» [157, с. 29]. Виняток становили лише немусульмани. Автор 

зауважував: «оброк становив щорічно десятину хліба та частину продуктів 

скотарства; відроблялась панщина – визначена для вільних та довільна для 

вільновідпущеників, що отримали вільну від власника земель, який її 

орендує» [157, с. 16]. Таку натуральну форму платні й панщину не варто 

ототожнювати із панщиною, що практикувалася в Європі. У Кримському 

ханстві вона грунтувалася не на відносинах панства-підлеглості, а на 

цілковито вільних, рівних відносинах, як і всі земельні відносини, будучи 

радше добровільною допомогою орендодавцеві у зв’язку з прийнятим адет 

(звичаєм), аніж неухильним обов’язком селян, що засвідчують такі висновки: 

«татари-селяни… виходили на роботу всім селом, і відробляли панщину 

стільки, скільки потрібно, а за це поміщик частував їх, тому часто на роботи 

виходили й мешканці сусідніх сіл, особливо якщо господар був 

хлібосольним» [157, с. 96]. Про це саме повідомляли і у поясненні для 

Комісії з розгляду земельних справ Усеін бей та Абдуль Гафар, де вони 

зазначали: у ханські часи кримці-селяни не були зобов’язані платити хану 

десятину, а мурзам платили лише у випадку посіву на їх землі хліба. На 

сінокосі та жнивах вони працювали два дні, але не за примусом, а за 

запрошенням мурзи – разом із мешканцями інших сіл, за що їх господар 

частував різноманітними стравами. Такий обряд називали толоками [230, с. 

78]. Цю форму орендного користування здійснювали за формулою хадису 
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1133 гл.14 Кн.56 «Книга умов» «Ми залишимо вас (тут), доки залишає вас 

Аллах» [276, с. 428]. За змістом вона була безстроковою. Тому ми вважаємо 

хибними погляди І. Тунманна та Ф. Брокгауза, які вважали селян не чим 

іншим, як васалами мурз [292, с. 27], а толоку – особливим видом 

експлуатації селян [305, с. 50]. Так само помилкова й позиція Н. Ернста, який 

характеризував кримців-селян феодально залежними селянами, кріпаками 

[292, с. 80]. У Кримському ханстві слід вести мову не про панщину, а про 

одну з традицій, яка відповідала розвитку тогочасного кримського 

суспільства. Орендні відносини на території Кримського ханства 

регулювалися переважно правилами хадисів на засадах вільності, 

безоплатності та рівноправ’я орендодавця та орендаря землі.  

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1) У сфері правового регулювання земельних відносин від часу існування 

Кримського ханства формувалися джерела права, зокрема правові звичаї 

кримців, які вписувалися та пристосовувалися до системи мусульманського 

права, що складалася у державі. У Кримському ханстві сформувалися 

суспільна ієрархія та правові механізми регулювання земельних відносин, які 

згодом набули свого сталого вигляду. 

2) Концепція власності на землю у Кримському ханстві передбачала 

закріплення права господарювання кримців на рідній землі. Набуття права 

власності на землю відбувалося шляхом використання великого 

інструментарію правових механізмів, зокрема укладання різноманітних 

правочинів та застосування принципу меват, інших звичаїв кримців. Для 

надання юридичної сили такій займанщині особа одержувала від хана ярлик. 

3) У правовому регулюванні земельних відносин вагому роль відігравало 

застосування адет. Звичаї письмово не фіксувалися, не кодифікувалися і не 



86 

 

систематизувалися. Адет становили правила поведінки, не зафіксовані у 

нормах шаріату, які впродовж тривалого часу систематично повторювалися, 

здійснювалися у минулому і були підкріплені авторитетом старійшин 

громади. Вони стали джерелом утворення приватної власності у Кримському 

ханстві. 

4) Аллах – основний суб’єкт права на землю. Це відбувалося двома 

способами: а) шляхом визнання в Корані Аллаха головним власником усіх 

земель, ним створених, що надавало йому статусу орендодавця земель; б) 

через механізм застосування інституту вакуфа, за яким на адресу Аллаха 

відказувалися земельні ділянки. Він поставав суб’єктом символічно, 

відіграючи вагому роль у процесі регулювання земельних відносин. Захист і 

застосування вакуфа давало змогу мусульманинові не лише досягнути 

власних інтересів, але й зробити «добру справу в очах Аллаха», що також 

заохочувалося ісламом. Представниками його інтересів у таких випадках 

були релігійні заклади – мечеті, медресе.  

5) Кожна форма права власності на землю у Кримському ханстві мала власні 

особливості виникнення та функціонування: а) ханське землеволодіння 

поширювалося на землі, які належали особисто хану. Проте хан 

розпоряджався всіма землями держави у вигляді роздач та пожалувань, що 

формально закріплювалось виданням ярлика на ім’я нового власника землі; 

б) право власності на бейлик належало баш бею – найстаршому голові 

бейського роду. Однак володіння та розпорядження бейликом здійснювалося 

колективно всім родом; в) земельні ділянки мурз входили до складу бейлика 

та мали приватно-правову природу, як і ділянки кримців-селян; г) джемаат 

володіла землею на праві колективної власності; д) турецький султан мав 

власний домен, застосовуючи його у вигляді засобу стримування і впливу на 

дії хана; е) представники інших народів володіли відведеними їм землями 

переважно на власному, звичному їхньому народу праві за умови відсутності 

колізій між цим правом та ісламом. 
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6) Землекористування розвивалося на підставі функціонування відповідних 

норм мусульманського права. Вакуфне землеволодіння мало специфічну 

природу. Заснування вакуфа виводило земельну ділянку з цивільного обігу і 

в такий спосіб захищало землю власників від неправомірної конфіскації 

могутнішими особами. Широке використання вакуфа сприяло зростанню 

володінь духовних установ – мечетей та медресе. Шифат захищав інтереси 

сусіда власника земельної ділянки у випадку її продажу третій особі. 

Калгалик та оджалик були специфічними формами землекористування, що 

стали джерелом набуття земель певними суб’єктами.  

7) У Кримському ханстві значного розвитку набули правочини стосовно 

земельних ділянок, що активно укладали між собою мешканці країни. 

Мусульманське право поширювалося і застосовувалося не у вигляді закритої 

системи, до якої залучалися виключно мусульмани. Воно діяло і між 

представниками інших конфесій на засадах справедливості й розумності. У 

судових справах сповідування релігії не слугувало вирішальним аргументом. 

Перевагу віддавали формальним доказам (надані сенети, наїфти, ханські 

ярлики) та показанням свідків. В окремих містах використовували норми 

континентального права у взаємовідносинах між членами громад. 

8) Право на звернення до суду за захистом своїх земельних прав мали не 

лише окремі піддані, а й колективний власник: джемаат – щодо земель, які 

належали громаді села (сільській громаді). 
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РОЗДІЛ 3.  

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ 

КРИМУ ПІСЛЯ УТВОРЕННЯ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ  

(1783 – 1861 РР.) 

 

3.1 Утворення Таврійської губернії і становлення правового 

регулювання земельних відносин за російським законодавством 

 

 10 липня 1774 р. згідно арт. 3 Кучук Кайнарджийського договору 

Кримське ханство звільнилося від васалітету Туреччини [38, с. 959], 

отримавши т.зв. «незалежність». П. Надинський відмічав, що «Кримське 

ханство… через економічну відсталість і відсутність внутрішньої політичної 

згуртованості серед народу не могло зберегти свою державну незалежність» 

[252, с. 91]. Від самого початку «незалежність» мала штучний характер. 

Порушуючи норму згадуваного положення, російська влада постійно 

втручалась у діяльність кримського хана, нав’язуючи йому свою волю. 

Силою Маніфесту від 8 квітня 1783 р. Кримське ханство було офіційно 

анексоване Російською імперією [42, с. 898]. А. Масаєв навів думку А. 

Непомнящого, що «це було, по суті, насильницьке приєднання території» 

[241, с. 24]. Прийняття Маніфесту суперечило нормам мирного договору. У 

арт. 3 Кучук Кайнарджийського договору зазначалося, що кримський хан мав 

право управляти державою [38, с. 959], але, це не давало підстав російській 

владі до анексії вважати Крим своєю частиною і силою зброї «доставляти» 

свободу місцевому населенню, про яку воно його офіційно не просило. В 

ордері від 20 липня 1784 р. князь Потьомкін наказував баронові Ігельштрому 

під час спілкування із колишнім ханом Шагін Гіреєм застосувати таку 

формулу: «Монархиня, звівши його на ханство, нічого не зволила залишити 

до збереження його на цьому місці й до утримання у цілісності тодішнього 

буття області татарської» [248, с. 298]. Ця колізія норм засвідчує лицемірно-
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штучний характер обіцяної волі та значущість міжнародного акту лише у 

частині, яка задовольняла російську владу. Хоча Маніфестом було обіцяно 

охорону і дотримання прав місцевих народів, ця норма теж виявилася 

фіктивною. Російська політика суттєво різнилася від колись проголошеного 

Литвою принципу: «старого не ламаємо, нового не вводимо». С. 

Секиринський зазначав, що «його (Кримського ханства – Е. В.) ліквідація 

зіграла прогресивну роль для Криму» [279, с. 64]. П. Надинський з цього 

приводу стверджував: «Кримський півострів був повернений справжньому 

хазяїнові – російському народу. З’єднання Криму із Росією об’єктивно мало 

велике історичне прогресивне значення» [252, с. 93]. Аналізуючи причини 

втрати незалежності Кримським ханством після оголошення умов Кучук 

Кайнарджийського договору, дослідник намагався розглянути економічну 

відсталість держави в абсолютному значенні, хоча за розгляду економічної 

відсталості імперської Росії він використав формулу про її «відносну 

економічну відсталість…» [252, с. 93]. На нашу думку, це було 

необ’єктивним й непослідовним, оскільки автором при згадуванні про 

однакові характеристики двох держав збільшувалися недоліки однієї сторони 

і зменшувалися ідентичні недоліки іншої.  

Процес заснування Таврійської губернії можна розділити на три етапи: 

1) Створення Таврійської області (2 лютого 1784 р. – 12 грудня 1796 

р.); 

2) Створення Новоросійської губернії (12 грудня 1796 р. – 31 серпня 

1803 р.); 

3) Проголошення Таврійської губернії (1803 – 1917 рр.).  

         Указ про створення Таврійської області було видано 2 лютого 1784 р. 

[43, с. 17].  У тексті документа звертають увагу кілька юридичних фактів: 

«віднято усякий привід до постійних непорозумінь та чвар із сусідньою Нам 

Оттоманською імперією» [43, с. 17]; «Обнадіюються між обома Імперіями 

мир та дружба на точній підставі трактату 1774 р. і наступних пояснюючої 
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конвенції 1779 р. та торгового договору 1783 р., виключаючи у перших двох 

усі ті артикули, які за сучасного звернення татарських народів у підданство 

наше, сили та місця мати не можуть» [43, с. 17]. Тут практично йшлося про 

юридичну долю Кримського ханства. Російська імперія в односторонньому 

порядку оголосила про скасування дії міжнародних договорів у частині, яка 

стосувалася державного суверенітету держави. «Унаслідок цього півострів 

Крим зі землею, розташованою між Перекопом і межею Катеринославського 

Намісництва, та острів Тамань засновують як область під назвою Таврійської 

до тих пір, поки збільшення населення та різних потрібних закладів зроблять 

зручність оголосити її губернією» [43, с. 18]. У тексті документа 

безпосередньо зазначався тимчасовий адміністративний статус Криму як 

області. Законодавець мав на меті за сприйнятливих обставин надати їй 

статусу губернії. Дані П. Надинського засвідчують, що у момент з’єднання 

Криму із Російською імперією на півострові налічувалося близько 1400 

населених пунктів. Бахчі Сарай мав 1917 домів, Козлов (Кезлев – Е. В.) – 

1046 домів, Кара Сув Базар – 1567 домів, Кафа – 954 доми, Ак Мечеть – 331 

дім, Перекоп – 217 домів, Керч – кілька десятків домів [252, с. 98]. Загальна 

кількість населення в Криму становила близько 130 тис. чол., з них 15 тис. – 

гірські мешканці [252, с. 98]. До складу Таврійської області входило 7 повітів 

– чотири кримські, два північні й Тмутараканський (Таманський півострів). 

Кримський півострів було розділено на 4 повіти, які утворювало 27 волостей, 

до складу котрих входило близько 1230 сіл та 21348 дворів. На цій площі 

мешкало 70338 чоловіків і 62422 чол. жінок, усього – 132760 осіб [230, с. 84–

154]. Найбільшим був Сімферопольський (Акмесджитський) повіт. Він 

охоплював 8 волостей, 7812 дворів, близько 300 сіл, де мешкало загалом 

42863 осіб [230, с. 96]. На цей повіт припадала і найбільша частка осіб 

чоловічої та жіночої статі, котрі там проживали. Найменшим був 

Євпаторійський (Кезлевський) повіт. Він налічував 6 волостей, 3749 дворів, 
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близько 275 сіл, де мешкало 24105 осіб [230, с. 154] із відповідно найменшею 

часткою чоловіків та жінок.  

 Отже, станом на 1805 р., Кримський півострів був достатньо 

заселеним регіоном, де більшість ще становило кримське населення, яке 

мешкало переважно у селах. У містах зазвичай оселялися особи інших 

національностей –  росіяни, греки, євреї та ін. Вони переселялися у Крим з 

інших регіонів, або проживали тут ще з часів Кримського ханства. На нові 

території було поширено дію Правил для управління губерніями Російської 

імперії від 7 листопада 1775 р. Нормами ч. 1 акту встановлювалися принципи 

та порядок функціонування адміністративно-керівного апарату в усіх 

губерніях Російської імперії. Ст.ст. 15–17 гл. 1 Правил визначали 

адміністративний розподіл губерній [39, с. 232]. Ст. 3 гл. 1 засновувала 

посаду губернатора, який був правителем губернії [39, с. 231–232]. Першим 

губернатором Таврійської області став князь Г. Потьомкін. Після його смерті 

від 1791 до 1793 рр. обов’язки губернатора виконувала Катерина ІІ. Із 1793 

до 1796 рр. губернатором був князь П. Зубов. Ст. 10 гл. 1 також передбачала 

створення посади губернського землеміра Таврійської губернії [39, с. 232].  

              Указом «Про новий розподіл держави на губернії» від 12 грудня 1796 

р. [46, с. 229] створено Новоросійську губернію, яка охоплювала Таврійську, 

Вознесенську та Катеринославську області. Причому, п. 4 указу змінював 

адміністративно-правовий статус Таврійської області, скасовувався її статус 

як окремого регіону Російської імперії. Крим став складовою частиною 

Новоросійської губернії та входив до її складу [46, с. 229]. 

Сімферопольський, Євпаторійський та Феодосійський повіти були поєднані в 

один – Сімферопольський, м. Акмесджит перейменоване на Сімферополь, 

Ахтіяр – на Севастополь.  

             Указами від 8 жовтня 1802 р. «Про поділ Новоросійської губернії на 

три губернії: Миколаївську, Катеринославську та Таврійську і про 

заснування там судових місць» [68, с. 272] і від 31 серпня 1803 р. «Про 
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відкриття Херсонської та Таврійської губерній» [71, с. 875] було сформовано 

Таврійську губернію, яку п. 4 розподілено на 7 повітів: Сімферопольський 

(Акмесджитський); Перекопський; Тмутараканський (колишній 

Фанагорійський) із прирахуванням до нього земель Чорноморського війська; 

Феодосійський (Кафійський); Євпаторійський (Кезлевський); Дніпровський 

та Мелітопольський [68, с. 272]. Губернським містом призначено 

Сімферополь (Акмесджит) [68, с. 272]. За пп. 6–7 Указу портове місто 

Феодосія (Кафа) було наділене особливим статусом щодо торговельної 

діяльності [68, с. 272]. Згідно з іменним наказом від 17 квітня 1820 р. «Про 

зарахування Чорноморського війська і Таманського гарнізонного полку до 

складу військ окремого грузинського корпусу» [96, с. 161–162] зі складу 

губернії виокремився Тмутараканський повіт. Наказом від 23 березня 1838 р. 

«Про заснування у Таврійській губернії нового повіту під назвою 

Ялтинського» [106, с. 196] було започатковано Ялтинський повіт. Пізніше 

було створено й Бердянський повіт. На думку В. Васильчука, такі дії 

провадилися «з метою зміцнення державного апарату та посилення влади 

дворянства» [168, с. 30]. Сімферополь безпосередньо підпорядковувався 

Петербургу і самостійно здійснював правове регулювання земельними 

відносинами з питань місцевого значення.  

 

3.2 Джерела права, що діяли в Таврійській губернії у складі 

Російської імперії 

 

 Зі зміною влади та системи права з правового поля Криму новим 

законодавцем були майже повністю скасовані джерела мусульманського 

права та замінені на російські, що належали до континентальної системи 

права. Це значно змінило правове регулювання земельних відносин у Криму. 

Джерела права, які діяли в Російській імперії та поширювалися на Таврійську 

губернію, можна розподілити на нормативні – нормативно-правовий акт, 
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ордери губернаторів та звичаєві – звичаї кримців, що збереглися від часів 

Кримського ханства і застосовувалися населенням на території губернії. До 

них ми зараховуємо інститути вакуфу і шифату. 

Основним джерелом права у Російській імперії був нормативно-

правовий акт. У державі нормативно-правові акти, які мали силу закону, 

видавали у формах маніфесту, указу та грамоти. Маніфест виражав волю 

імператора Російської імперії та мав найвищу юридичну силу. Він охоплював 

правове регулювання подій державного, імперського значення. Так, 

Маніфест від 8 квітня 1783 р. оголошував про приєднання Кримського 

ханства до складу Російської імперії [42, с. 897], Маніфест від 19 лютого 

1861 р. ліквідував кріпосне право в Російській імперії [107, с. 131]. Укази 

видавав Урядовий Сенат – головний орган виконавчої влади у державі, та 

монарх. Їх видавали у межах компетенції, яку мали законодавці. Своєю дією 

вони поширювалися на окремі галузі суспільних відносин, що вимагали 

врегулювання. Так, 2 лютого 1784 р. було видано сенатський Указ про 

створення Таврійської області [43, с. 18], імператорським Указом від 19 

травня 1802 р. створено нову Комісію для вирішення суперечок про право 

володіння землями на Кримському півострові [67, с. 149]. Грамоти видавали 

окремим, чітко визначеним суб’єктам, котрим законодавець бажав надати 

певного правового статусу. Так, Грамота на права і вигоди містам Російської 

імперії від 21 квітня 1785 р. [44, с. 358]  розширювала обсяг повноважень 

міст у країні, а Грамота на права, вольності й переваги благородного 

російського дворянства від 21 квітня 1785 р. [44, с. 344] розширювала 

повноваження російського дворянства як привілейованого соціального стану. 

На підставі та відповідно до державних законів у регіонах Російської імперії 

діяли місцеві органи влади в особі губернаторів. Жоден акт, виданий 

губернаторами, не мав суперечити нормам маніфестів, указів і грамот, 

виданих імператором та Урядовим Сенатом. Вони одночасно були і 

правовстановлюючими актами у формі закону, які започатковували розвиток 
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правовідносин, і доказовими документами, на які могли посилатися сторони 

у процесі захисту або доказування власних прав. 

Ордер на землю був правовстановлюючим та правопідтверджуючим 

індивідуальним актом. Видавати його був уповноважений губернатор 

Таврійської губернії або його заступник чи виконуючий обов’язки, котрі 

тимчасово обіймали цю посаду за відсутності губернатора. Для отримання 

ордера на землю особа повинна була звернутися до губернатора із проханням 

і сплатити грошовий податок, розмір якого залежав від розміру отримуваної 

ділянки. Так, 26 лютого 1787 р. князь Г. Потьомкін у ордері рекомендував 

Каховському наділити землею генерал-майора А. Дмітрієва-Машкова із 

планом та межовими книгами [27, арк. 2].  Таврійське обласне правління 

слухало 19 квітня 1787 р. доповідь В. Каховського про ордер князя Г. 

Потьомкіна, де він розпоряджався надати бахчисарайському комендантові 

Тотовичу в його володіння землі з млином, невеличкою будівлею та 

фруктовим садом, що залишилися після татарина Агметчі аги, який виїхав за 

кордон [27, арк. 6]. Ордер міг видаватися також і за ініціативою монарха чи 

губернатора, у випадку, коли вони особисто бажали нагородити земельною 

ділянкою певну особу. Прохачем міг бути не лише підданий Російської 

імперії, а й іноземець. Наприклад, В. Возгрін зазначав, що «французам Руб’є і 

Вассалю… уряд виділив на двох 30 тис. дес. кримських випасів, 100 тис. руб. 

грошима» [174,  с. 513]. Ордером від 23 травня 1787 р. князь Г. Потьомкін 

наказував правителю Таврійської області Каховському виділити генуезькому 

дворянинові Дж. Грентано для селища місце і видати відповідний наказ від 

обласного правління [25, арк. 2]. Згідно з п. 6 ст. 92 Грамоти на права, 

вольності й переваги благородного російського дворянства від 21 квітня 1785 

р., укази на видачу земель або сіл визнавались незаперечними доказами 

благородства особи, яка претендувала на статус дворянина [44, с. 357]. 

А. Воскресенський відмітив, що російське законодавство «негативно 

відноситься до розвитку спеціального чи місцевого права… в цілях 
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встановлення загального права» [180, с. 51], де «тубілець із його виключними 

правами не передбачений» [180, с. 52]. Проте, у правовому полі Російської 

імперії збереглися окремі кримські звичаї, в тому числі й ті, що 

застосовували за регулювання земельних відносин. До них ми зараховуємо 

передовсім землекористування у формах вакуфа та шифата, які відігравали 

важливу роль та використовувалися серед кримців. Місцевому населенню 

вдалося зберегти також свою джемаат (громаду), що позначилося на формі 

використання землі, де переважала колективна форма. Російська влада була 

вимушена дещо враховувати специфіку кримської практики.  

Тривалий час після приєднання Криму проблема юридичного 

регулювання вакуфного землекористування у межах правового поля 

Російської імперії не вирішувалася законодавцем, створюючи прогалину в 

імперському праві. Влада зайнялася нею у 20-х роках ХІХ ст. Першим 

документом, який регулював вакуфні відносини, стало Положення для татар-

селян та володільців земель у Таврійській губернії [97, с. 850]. У гл. 3 розділу 

с) §33–34 визначалися умови чинності законності володіння вакуфними 

землями. У §34 було передбачено, що право володіння було законним у 

випадку надання користувачами земель документів, які підтверджували їхнє 

володіння [97, с. 854]. У нормі законодавець, допустив суттєвий недолік. 

Практика відказування вакуфів на користь мечетей та інших духовних 

закладів засвідчила, що кримці віддавали перевагу усній формі заповіту. Така 

практика не призводила до конфліктних ситуацій за часів Кримського 

ханства. Нові вимоги ускладнювали становище релігійних установ, котрі 

отримали землі внаслідок відказування в усній формі. А. Воскресенський 

зауважив, що це Положення «було четвертим законодавчим актом для 

кримського землеволодіння, не пов’язаним з жодним із попередніх й не 

скасовуючим їх» [178, с. 52]. На його думку, це Положення знищило великий 

розряд кримців-власників [178, с. 52], оскільки «після видання Положення 

поміщики висунули вимоги до кримців про припинення користування 
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землями…, про виселення з межі маєтків або відносно укладання договорів 

оренди про подальше перебування всередині ділянок» [179, с. 28]. 

Розглянемо також Правила для розмежування земель у Таврійській 

губернії від 24 січня 1829 р. Дія акту поширювалась і на регулювання 

вакуфних земель. У Правилах відповідальною особою за збереження вакуфів 

було призначено кримського муфтія [98, с. 52]. До актів у сфері вакуфного 

законодавства належала Найвище затверджена думка Державної Ради «Про 

вакуфні ділянки в Криму» від 22 березня 1829 р. У ній законодавець 

розрізняв духовні та приватні вакуфи. Ст. 1 гл. 1 проголошувала духовні 

вакуфи непорушною власністю кримського мусульманського духовенства 

[99, с. 190]. У ст. 2 муфтій та Духовне Магометанське правління були 

визначені опікунами цих ділянок [99, с. 190]. Згідно зі ст. 3 на муфтія 

покладався обов’язок опису вакуфних земель [99, с. 190]. У ст. 4 визначалась 

форма заповітних актів на землі й установлювався трирічний термін для 

виконання цього правила [99, с. 190]. За недотримання форми чи строку 

відповідно до ст. 5 акти на вакуфи оголошувались недійсними [99, с. 190]. У 

ст. 7 на Духовне Правління було покладено обов’язок здійснювати опис 

вакуфів [99, с. 190]. У гл. 2 визначались правила, які регулювали відносини 

щодо приватних вакуфів. Згідно зі ст. 3 установлювався трирічний термін для 

приведення підтверджуючих документів у відповідність із встановленою 

російським законодавством формою. Заборонялось знищувати колишні 

заповітні акти [99, с. 190]. У ст. 2 законодавець вимагав здійснення опису 

всіх приватних вакуфів [99, с. 190]. У ст. 4 визначався шестимісячний термін 

для юридичного затвердження факту переходу вакуфу від одного спадкоємця 

до іншого [99, с. 190]. За ст. 5, у випадку пропуску вказаних у попередніх 

статтях термінів такі акти визнавалися недійсними [99, с. 190]. У ст. 6 на 

Духовне Правління було покладено обов’язок сповіщати цивільне 

керівництво про факт припинення спадкової лінії [99, с. 190]. Акт 
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установлював юридичні правила легітимації відносин між державою, 

Духовним Правлінням та місцевим населенням щодо вакуфної власності.  

Отже, державна політика у цьому напрямі полягала у здійсненні 

моніторингу вакуфних земель. Основні функції були покладені на засноване 

Мусульманське Духовне Правління. На підставі цього документа діяла 

спеціальна вакуфна комісія, що мала завданням описувати всі вакуфи. 

Держава була зацікавлена у цих землях, оскільки вони становили чималий 

фонд, але одразу привласнити їх не могла. Це порушило б проголошені нею 

права. Тому вона дотримувалася політики вичікування припинення спадкової 

лінії користувачів вакуфу. Стосовно духовних вакуфів, то державне 

керівництво ними здійснювалося через Духовне Правління.  

Іншим важливим документом було Найвище затверджене Положення 

«Про Таврійське Мусульманське Духовне Правління та підлягаючі його 

веденню справи» від 23 грудня 1831 р. У §68–69 вакуф оголошувався 

головним засобом утримання Правління, яке зобов’язане робити докладний 

опис кожного вакуфа, піклуватися про його цілісне збереження [100, с. 343]. 

П. 2 § 59 зараховував вакуф до сфери ведення справ Правління [100, с. 342]. 

Отже, цю установу, на нашу думку, заснувала російська окупаційна влада, 

щоби не лише утримувати та моніторити вакуфи, а й передати їх згодом у 

державну власність після припинення спадкової лінії користувачів вакуфів 

або ліквідації мечетей, сіл, у користуванні яких перебували вакуфи. 

 П. 14 гл. 2 Указу «Про земельне право у Таврійському півострові та 

полегшення в ньому межування» від 21 лютого 1833 р. установлював 

безумовне правило повного межування кримських вакуфів [101, с. 107]. У 

Найвище затвердженій думці Державної Ради «Про розмежування вакуфів у 

Таврійському півострові» від 31 травня 1835 р. законодавець дозволив 

межувати не всі вакуфні землі [103, с. 687]. Виняток робили для 

розташованих у гірській частині Криму в тому випадку, коли вони 

знаходилися всередині ділянок, мали невелику площу та були відсутні спори 
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на ці землі [103, с. 687]. Усі інші вакуфи підлягали загальному правилу 

межування. Дія Найвище затвердженої думки Державної Ради «Про заходи 

до приведення у відомість вакуфних у Криму ділянок» від 31 травня 1836 р. 

поширювалася на вакуфні ділянки, стосовно яких не було надано жодних 

підтверджуючих документів [105, с. 634]. У цьому акті законодавець уперше 

використовував поняття вакуфної власності [105, с. 635]. Документ 

підтверджував загальне бажання влади здійснити повний моніторинг усіх 

вакуфів. З нашого погляду, в той період могла бути мова про латентну 

вакуфну власність – таку, що впродовж тривалого часу не була обмежована й 

описана, але стосовно неї здійснювалося право користування згідно зі 

звичаєм на підставі мусульманського закону. В Найвище затвердженій думці 

Державної Ради «Про порядок вирішення справ про вакуфи у Кримському 

півострові, на які своєчасно не надано документів» від 30 вересня 1835 р.  

законодавець розглянув іншу нагальну проблему: уповноваженими особами 

було виявлено, що не всі володільці вакуфних земель могли документально 

підтвердити свої права через об’єктивні причини [104, с. 990]. Як зауважив 

муфтій, у ханську добу відказування вакуфів фіксували у кадиаскерських 

книгах [104, с. 990] (судових книгах верховних суддів у Кримському 

ханстві). Законодавець дозволив беззаперечно межувати і залишати за 

володіючими особами вакуфні землі, щодо яких не було жодних суперечок 

без усяких документів [104, с. 991].  

Бездокументальне володіння землею стало прецедентом у Російській 

імперії. Правове регулювання земельних відносин у сфері інституту вакуфу 

посідало важливе місце у запровадженій владою земельній політиці в Криму. 

Історія його вирішення підтверджує низку проблем, що існували у 

Таврійській губернії. Вони зумовлені специфікою регіону, зіткненням двох 

правових систем – мусульманської та континентальної, на межі яких і 

регулювався цей інститут. Уповноважені владою особи намагалися якомога 

повніше ввести регулювання вакуфної власності у правову систему держави. 
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Це спричинило вилучення низки актів з-під визначення вакуфа, і відтак – до 

порушень і зловживань правом у сфері цього інституту. Позитивним 

моментом було вже саме збереження вакуфа як правового феномену, 

збагачення його змісту шляхом пошуку можливостей удосконалення 

практики застосування в нових, незвичних умовах, формування значного 

законодавчого масиву. Серед нормативних актів не простежувалось 

неузгодженості між собою, з іншими документами. Вони сформували 

ієрархію керівництва, механізм моніторингу вакуфних земель і встановили 

такі основні правила регулювання вакуфу: 1) було введено визначення 

вакуфа – майно, яке пожертвували чи заповідали на користь мечетей і 

училищ, і яке становило недоторкану власність цих установ. Під вакуфом 

законодавець розумів власність на землю й усе те на ній, з чого можна було 

отримати прибуток для його користувачів – мусульманського духовенства. У 

юридичний обіг уперше було введено поняття вакуфної власності; 2) було 

проголошено загальну вимогу межування вакуфних земель; 3) було 

установлено вимогу документального підтвердження права володіння 

вакуфним майном; 4) було покладено відповідальність за цілість вакуфного 

майна на Магометанське Духовне Правління та кримського муфтія; 5) було 

створено спеціальну Комісію про вакуфи для розв’язання суперечок щодо 

вакуфного майна. За її даними, у Таврійській губернії чимала частина земель 

становила вакуфну власність. Загалом у п’яти повітах Таврійської губернії 

вона налічувала близько 87 тис. 643 дес. землі. У містах показники становили 

близько 265 дес. землі. Отже, «вакуф послужив одним з містків інтеграції 

Російської імперії у правовий світ мусульманського Криму» [167, с. 20]. 

Як зазначав І. Александров, «право шифат не увійшло у наші цивільні 

закони, проте в Криму серед послідовників ісламу його використовують у 

досить широких розмірах. Окрім того, з цим правом, як із правом звичаєвим, 

рахуються, за заявою авторитетних осіб, місцеві мешканці й інших 

віросповідань. Так: 1) якщо мусульманин продасть свій маєток (дім, землю) 
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місцевому мешканцеві – християнину, кримчакові чи караїму, а сусід (рідко 

співучасник в означеному маєтку), такий самий мусульманин, із 

дотриманням усіх вимог шаріату заявить на продане право шафі, то покупець 

часто добровільно передає йому куплене за ту ж ціну, яку сам сплатив; у 

протилежному випадку продавець уживає всіх заходів, щоб розірвати угоду, 

аж до сплати неустойки, і передає маєток шафі; 2) якщо мусульманин 

продасть маєток мусульманинові, а на нього надасть право шифату особа 

іншого сповідання, то це право, за дотриманням усіх вимог шаріату, 

визнається за шафі, а мусульманин, який купив маєток, передає його за 

належністю; 3) якщо християнин, кримчак чи караїм продасть свій маєток 

місцевому мешканцеві не мусульманину, а на такий за правом шифату 

заявить претензію мусульманин, і своє право шафі доведе, то і в цьому 

випадку останнє найчастіше здійснюється шляхом добровільної угоди» [147, 

с. 205]. Отже, юридичний та практичний механізми застосування права 

шифату за правового регулювання земельних відносин визнавалося зручним 

на практиці усіма верствами населення Криму. Це давало змогу кожній зі 

сторін ефективно захистити свої права, не утискаючи прав інших у випадках, 

коли діюче імперське право було недостатньо гнучким, щоби задовольнити 

потреби мешканців Криму. 

 

3.3 Види та правовий статус суб’єктів права власності на землю у 

Таврійській губернії 

 

 Суб’єктів права у Таврійській губернії, тобто осіб, які були правомочні 

набувати, володіти та розпоряджатися правом власності на землю на 

території губернії, можна розподілити на: уповноважених – монарх 

Російської імперії, губернатор Таврійської губернії; підданих – кримці, 

російські поміщики та селяни; іноземних – громадян інших держав. 
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Після оголошення Маніфесту 1783 р. верховним власником усіх земель 

Криму став монарх. Йому належало право призначення намісників, 

губернаторів, котрі від його імені управляли в регіоні. Монарх міг 

розпоряджатися землями Криму на власний розсуд, установлювати та 

змінювати їхній правовий статус шляхом видання маніфестів, указів, що 

мали вищу юридичну силу і були обов’язкові для виконання на всій території 

Криму. Він міг укладати правочини з метою набуття земельних ділянок, у 

тому числі – з іноземними громадянами, переселяти на кримські землі своїх 

кріпаків. Отже, монархові належала вся повнота влади над земельним 

фондом півострова. Він був останньою судовою інстанцією під час 

вирішення спорів щодо права власності на землю, та ін. Монарх міг 

засновувати чи скасовувати населені пункти, давати та міняти їхню назву, 

надавати місту адміністративного статусу – повітового, обласного, 

губернського або шляхом скасування статусу віддавати його іншому місту. 

Він міг бути і безпосереднім власником земельних ділянок, укладати з 

іншими фізичними особами правочини щодо них. 

Губернатор Таврійської губернії як цивільна особа міг набувати та 

відчужувати землі, укладати правочини. За даними С. Жегуліна, князь Г. 

Потьомкін мав у своєму розпорядженні 15150 дес. землі, з них 13 тис. були 

зручними. Правитель Таврійської області В. Каховський у присутності 

обласного правління 15 жовтня 1785 р. запропонував депутатам, що Г. 

Потьомкін побажав взяти собі Онуєвську землю для поселення [23, арк. 1]. 

Механізм відводу землі був наступним: після формального відмежування 

землі і складання плану із межовими книгами їх надавали в обласне 

правління для припису та затвердження держаною печаткою і видачі 

володільцю на вічне володіння тією землею [23, арк. 1]. В. Каховський, мав 

10804 дес. землі [229, с. 100], хоча С. Секиринський зазначив лише 3455 дес. 

[279, с. 73]. 20 січня 1787 р. князь  Г. Потьомкін, «бажаючи сприяти 

швидшому заселенню Перекопського степу і показати приклад для 
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суспільної користі», рекомендував В. Каховському дати розпорядження 

відмежувати у володіння Г. Потьомкіна урочища за Перекопом, чорну та 

зелену долини, а також 6 тис. дес. для збору очерету і, склавши плани та 

межові книги про ті місця, надіслати їх до нього [26, арк. 2].  

Зі зміною державного ладу кримці увійшли до суспільства Російської 

імперії. Вони становили значну частину з-поміж інших прошарків населення 

Криму, а в суспільній організації зберегли свою побудову, засновану на 

ісламі й власних традиціях. Селяни не зазнали великих змін у повсякденному 

житті під час переходу до нових умов. Від беїв та мурз нова влада вимагала 

надати докази їхнього привілейованого походження. Тільки мурзам було 

збережено в Криму право носити зброю, а в усіх інших мешканців Криму її 

вилучили 29 серпня 1784 р. [22, арк. 1]. Відповідно до ст. 72 розд. В Грамоти 

на права, вольності та переваги благородного російського дворянства від 21 

квітня 1785 р., кожен повітовий голова дворянства у Таврійській губернії 

щорічно мав складати за наведеною формою алфавітний список усіх 

дворянських родів свого повіту, які володіли нерухомим маєтком [44, с. 352]. 

Станом на 14 листопада 1821 р. у Сімферопольському повіті Таврійської 

губернії з 238 дворян 125 були кримцями [11, арк. 11–31]. У 1821 р. у 

Дніпровському повіті з 66 дворян – 20 було кримцями [11, арк. 33–42]. 17 

лютого 1822 р. у Феодосійському повіті Таврійської губернії із 238 дворян 

налічувалось 62 кримці, ще 5 доводили дворянство [11, арк. 44–83]. Отже, на 

момент перепису кримці становили вагому частку зі загальної маси 

дворянського стану, трохи поступаючись російським дворянам, котрі 

проживали в набагато сприятливіших умовах. У 1829 р. ситуація змінилась у 

такий спосіб: у Перекопському повіті з 40 дворян 33 були кримцями [11, арк. 

15–21]; у Феодосійському повіті зі 184 дворян 47 були кримцями, з яких 

лише 3 доводили дворянство [11, арк. 23–70]. Ми спостерігаємо, що частка 

кримських дворян у загальній масі дворянського стану не змінилася. 
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Правовий статус поміщиків визначала уже згадувана Грамота на права, 

вольності та переваги благородного російського дворянства від 21 квітня 

1785 р. [44, с. 344] Як зауважили О. Чистяков та Є. Індова, причина 

прийняття цього нормативного акту – не «добра воля» Катерини ІІ, а… 

необхідність прийняти засоби до зміцнення кріпосного ладу та… соціальної 

бази самодержавства, остерігаючись незадоволеності дворянства, яке ставало 

іноді небезпечним для самих правителів [269, с. 54]. Згідно зі ст. 11 розд. А 

Грамоти, дворянин не міг бути позбавлений землі інакше, аніж за вироком 

суду [44, с. 347]. Згідно зі ст. 22 розд. А Грамоти, у випадку, якщо дворянин 

був первісним набувачем ділянки, йому дозволялося таку ділянку дарувати, 

заповідати, передавати та продавати. Спадковою ділянкою він міг 

розпоряджатися лише за законом [44, с. 348]. Відповідно до ст. 23 розд. А, у 

випадку засудження за найважчим злочином спадкова ділянка дворянина 

повинна була передаватися його спадкоємцю або спадкоємцям [44, с. 348]. О. 

Чистяков та Є. Індова констатували, що у ст.ст. 21–23 йшлося про право 

дворян розпоряджатися власними ділянками та порядок їхнього спадкування. 

Цим правом дворяни користувались давно, Грамота лише підтверджувала це 

[269, с. 57]. Ст. 24 розд. А заборонила будь-кому самовільно відбирати 

ділянку дворянина без суду та вироку [44, с. 348]. На думку О. Чистякова та 

Є. Індової, «сенс цієї статті, яка мала переважно демагогічний характер, не 

зовсім чіткий. Не зрозуміло, від чиїх конкретно зазіхань передбачався захист 

дворянських ділянок. Головна небезпека для дворянських ділянок завжди 

виходила від монархів… статтю можна зрозуміти у такий спосіб, що надалі 

самодержавна влада не буде відбирати ділянки у дворян, якщо про це не буде 

рішення суду. Однак абсолютних монархів не могли зв’язати вимоги законів, 

отже, правові норми, котрі містилися в статті, не мали практичного 

значення» [269, с. 57]. Ст. 26 розд. А підтвердила право дворян купувати села 

[44, с. 348]. Згідно зі ст. 1 Маніфесту «Про поширення права власності 

володільців на всі витвори землі, які містяться на поверхні та в надрах» від 
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28 червня 1782 р., що було підтверджено у ст. 33 розд. А Грамоти, право 

власності поширювалось не лише на поверхню його земельної ділянки, а і на 

її надра [40, с. 614; 44, с. 349]. Відповідно до п. 1 Маніфесту «Про поширення 

права власності володільців на ліси, які ростуть в їх маєтках» від 22 вересня 

1782 р.,  що було підтверджено у ст. 33 розд. А Грамоти, право власності 

поширювалось на всі ліси, в тому числі й заповідні, які росли на ділянці 

поміщика. Вони були залишені у його повному розпорядженні  [41, с. 676; 

44, с. 349]. Дослідники О. Чистяков та Є. Індова наголошували: «уперше 

поміщикам-дворянам було надано широкі можливості для набуття 

відповідного майна… Грамота закріплювала те, що вже давно фактично 

склалося» [269, с. 58]. Згідно з іменним Указом від 29 травня 1804 р., за 

дворянами було залишено право розпоряджатися ділянками, придбаними 

«належним чином, за власним розсудом відповідно до законів» [80, с. 345]. У 

ст. 37 розд. Б дворянам дозволялось утворювати дворянські зібрання за 

місцями помешкання [44, с. 349]. Станом на 31 серпня 1821 р. у 

Мелітопольському повіті Таврійської губернії налічувалося 18 дворян, з 

котрих лише 13 названі у списку, 5 – окрім того, з них – 1 колоніст [12, арк. 

4–7]. Одночасно за відомістю, складеною головою місцевого дворянства Є. 

Гранобарським,  найбільшим власником у повіті був В. Попов, якому загалом 

належало 29 тис. дес. землі [11, арк. 19]. Середня кількість поміщицької 

власності у повіті, за нашими підрахунками, дорівнювала близько 4,5 тис. 

дес. У Сімферопольському повіті Таврійської губернії 14 листопада 1821 р. 

мешкало 113 російських дворян [12, арк. 11–31], у 1821 р. у Дніпровському 

повіті їх налічувалося 46 осіб [12, арк. 33–42]. За відомостями, складеними у 

цьому повіті, найбільшим власником вважався перекопський купець Сисоєв, 

який володів 58 776 дес. землі [11, арк. 24]. Середня кількість поміщицької 

власності в цьому повіті дорівнювала, згідно з нашими підрахунками, 

близько 10 тис. дес. У Феодосійському повіті з 141 осбоби, 36 доводили своє 

дворянське походження [12, арк. 44–83].  



105 

 

Отже, на момент перепису російські поміщики у Таврійській губернії 

становили значну частку зі загальної маси дворянського стану. У 1829 р. 

ситуація змінилась у такий спосіб: у Дніпровському повіті налічувалось 49 

дворян [13, арк. 1–12]; у Перекопському повіті зі 40 дворян 7 були росіянами 

[13, арк. 15–21]; у Феодосійському повіті зі 184 осіб 137 становили росіяни, з 

яких 26 доказували дворянство [13, арк. 23–70]. Ми простежуємо, що частка 

російських дворян зменшилася, оскільки, з нашого погляду, вони не змогли 

повністю адаптуватися в Криму. В 1831 р. у повітах Таврійської губернії 

загальна кількість дворян розподілилася так: у Євпаторійському – 126 осіб 

[14, арк. 2–25], Дніпровському – 50 осіб [14, арк. 27–38], Мелітопольському – 

13 осіб [14, арк. 40–43], Перекопському – 51 особа, у тому числі 38 – кримці, 

й 13 – росіяни [14, арк. 45–60]. За нашим спостереженням, впродовж 

десятиріччя найчисельнішим залишався Феодосійський повіт, найменш 

чисельним – Мелітопольський. 

Більшість російських та українських селян, які переселилися в Крим, 

становилили поміщицькі кріпаки. Кріпак не міг бути суб’єктом права 

власності на землю, але міг бути мешканцем. Із анексією Кримського ханства 

Російською імперією, за даними С. Секиринського, всього у 1783 – 1854 рр.  

російських кріпаків налічувалось 45702 осіб переселенців, і стільки ж 

вільних [279, с. 90–91]. У 30-х роках ХІХ ст. кількість кріпаків зросла майже 

вдвічі порівняно із 1795 р. – 19032 особи [279, с. 152–153] ; у 1857 р. їх було 

20601 осіб або 7,87% селянського населення губернії [279, с. 176–177]. На 

думку С. Секиринського, «хоча більш ніж за 60-річний період абсолютне 

число кріпаків зросло, їхня удільна вага у загальній масі сільського 

населення знизилася» [279, с. 112]. Згідно з А. Тройницьким, за удільною 

вагою кріпаків у складі населення Таврійська губернія посідала 1857 р. 44 

місце у Росії [291, с. 85].  

Разом із кріпаками у регіон прийшло кріпосне право. Від його дії 

позбавлялися лише кримці-селяни, оскільки за часів багатовікової історії на 
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півострові ніколи не практикувалися кріпацькі відносини. Набувачем права 

власності на землю у Таврійській губернії міг стати будь-який право- та 

дієздатний мешканець Російської імперії та громадянин іншої держави. 

Підставу для набуття складали: 1) ордер, виданий правителем та 

губернатором регіону, засвідчений його підписом; 2) указ монарха, 

засвідчений його підписом; 3) правочин, укладений у формі купчої кріпості. 

Для місцевого населення, окрім зазначених, такими документами були ті, що 

видані у добу Кримського ханства: ярлики хана, засвідчені тамгою, домашні 

розписки (сенети і наїфти), засвідчені духовною особою (імамом, чи 

муллою). Після видачі ордеру чи укладання правочину й здійснення 

процедури межування ділянки, мешканці отримували домові книги. Відтоді 

вони ставали повновладними господарями відмежованої ділянки.  

Підданих Російської імперії соціально розподіляли на поміщиків та 

кріпаків-селян, а селян – на державних і поміщицьких. Такий устрій 

зберігався до 1861 р. Згідно зі сенатським указом від 19 січня 1800 р., 

поміщицькі селяни входили до складу спадкового майна після смерті одного 

з подружжя [54, с. 15]. Поміщики, закріпивши за собою певну земельну 

ділянку, могли не мешкати у ній особисто, а використовувати для цього 

власних кріпаків. Російських та українських селян до переселення 

розподіляли на царських, державних і поміщицьких. Останні дві категорії 

оселялися в Криму. Міграція селян тісно була пов’язана із проблемою 

селянського малоземелля та проживання на землях поганої якості. За даними 

В. Кабузана, до 1795 р. уже було переселено 12704 осіб лише чол. ст. (11,31% 

від всього селянського населення Криму) [204, с. 116–117]. Унаслідок 

інтенсивної колонізації кількість державних селян Таврійської губернії від 

1780 р. до 1857 р. збільшилася майже в 6 раз [279, с. 103]. Як зазначав Н. 

Дружинін, «державні селяни у певних межах були вільними розпорядниками 

своїх ділянок і не відчували над собою такого економічного тиску феодала-

землеволодільця, як приватноволодільницькі селяни» [196, с. 33]. З позиції 
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автора, «державні селяни, на відміну від поміщицьких, були носіями 

публічного права» [196, с. 34]. Вони зберегли право вільної зміни місця 

проживання, можливість перейти в інший податковий стан [279, с. 103]. 

Іменним указом від 9 листопада 1809 р. селянам та дворовим людям, що були 

відпущені особисто поміщиками на волю, дозволяли вступати у звання 

вільних хліборобів після придбання землі у власність [90, с. 1256]. Однак 

зазначена норма переважно залишилась декларативною. Як  стверджував 

О.Чистяков, «реалізація указу залежала передовсім від волі поміщиків», а 

«бажаючих відпустити своїх селян на волю знайшлося мало» [269, с. 32]. 

Г. Писаревський зазначав, що «в більшості країн Європи вербовування 

переселенців забороняв закон» [261, с. 73–74]. Проте «інтереси подальшого 

зміцнення Російської імперії вимагали залучення нових приєднаних земель 

до єдиного економічного комплексу» [169, с. 29]. Нормативні акти, 

регулюючи правові відносини, які виникали між іноземцями та державними 

органами і поміщиками, створювали умови для виникнення окремого 

прошарку суспільства – іноземних колоністів. Їхній правовий статус 

прирівнювався до статусу мешканців Російської імперії з певними 

відмінностями, про що зазначено у законах. Вони мали ширший спектр прав 

порівняно зі селянами та мусульманським населенням Криму. На колоністів 

не поширювалися положення кріпосного права. Вони не могли бути 

закріпаченими або закріпачити іншу особу, однак їм не заборонялося 

використовувати працю осіб на умовах найму. Колоністам роздавали землі в 

Криму із метою залучити їх до економіки краю. До Криму прибула велика 

кількість іноземців: греки, болгари, німці, англійці, французи та ін. Значну їх 

частку складали небезпечні елементи, від яких прагнули позбутися 

європейські держави. Як зазначила А. Мехребані, «поява поселень та їх 

існування на території Криму відбувались в умовах білінгвізму, тобто у 

взаємодії різних культур і мов» [313, с. 334]. За даними В. Кабузана, від 1783 

до 1854 рр. у Таврійську губернію переселилося 8934 іноземних колоніста, 
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що дорівнювало 10,55% від загальної кількості переселенців усіх категорій 

[203, с. 88]. 

Згідно з даними А. Клауса, у 1804 р. було створено 14 німецьких 

колоній, 1805 р. – 17, 1806 р. – 1, 1809 р. – 1, 1810 р. – 6, 1811 р. – 2, 1814 р. – 

1, 1815 р. – 1, 1816 р. – 1, 1819 р. – 2, 1820 р. – 10 [211, с. 34–42]. Як 

зазначила А. Мехребані, 1805 р. у Феодосійському повіті було засновано 4 

колонії, від 1805 до 1811 р. у Сімферопольському повіті з’явилося 3 

поселення [313, с. 333]. У Бердянському повіті в 1804–1822 рр. німецькі 

меноніти заснували 27 колоній, а в 1835 р. – ще одну [313, с. 333]. За 

підрахунками автора, у 20-х рр. ХІХ ст. у Таврійській губернії існувало вже 

50 поселень німецьких колоністів [313, с. 333]. Тільки у 1810–1811 рр. із 

Вюртемберга до колоній Криму переселилося 17879 осіб [313, с. 333]. За 

архівними даними, 1845 р. у Таврійській губернії налічувалося 14306 

менонітів, 9160 лютеран, 4514 католиків [6, арк. 75–76], узагалі – близько 

27980 осіб. За словами С. Секиринського, «німці зайняли найкращі землі» 

[279, с. 106]. Отже, в 1804 – 1820 рр. у Таврійській губернії було створено 

близько 42 німецьких поселення. На думку В. Васильчука, «соціально-

економічні та політичні передумови переселення німецьких колоністів… 

практично визріли і ґрунтувалися на загальноєвропейській переселенській 

практиці» [169, с. 33]. Ми не можемо погодитися з цим твердженням, 

оскільки стосовно Криму така акція не мала на меті дотримання інтересів 

регіону. Переселення німців ініціювала та регулювала російська держава. 

Німецька колонізація обернулася збільшенням кількості злочинів зі землею, 

на яких наживалися європейські аферисти. Іншим негативним наслідком 

колонізації стало збільшення земельних ділянок німців і відповідне їхнє 

зменшення у місцевого населення. Європейці скуповували землі у кримців, 

які потім були змушені їх орендувати та працювати на них. Особливо 

яскраво це виявилося у др. пол. ХІХ ст.  
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У 1802 р. поблизу м. Старий Крим була заснована болгарська колонія 

[284, с. 92]. У трьох болгарських колоніях у Криму 1821 р.налічувалося вже 

2172 осіб обох статей [284, с. 95]. У 1846 р. кількість болгарських колоністів 

у Криму знизилася до 1801 осіб [284, с. 96]. Переселення греків до Криму 

становило особливу небезпеку для місцевого населення. На відміну від 

виселених до анексії 1783 р. греків, вони становили військові загони, 

сформовані росіянами у Туреччині під час російсько-турецької війни. 

Поневолені свого часу турками, греки ненавиділи мусульман. Потрапивши в 

інше мусульманське середовище, вони своїми діями під час боїв та в мирний 

час намагалися зігнати злість на кримцях, знущаючись над беззахисними 

жінками та дітьми [175, с. 442–453]. На думку С. Секиринського, «греки не 

зіграли помітної ролі в селянській колонізації Криму та Північної Таврії» 

[279, с. 103]. Кількісні дані щодо отриманих ними земельних наділів та їхній 

статус як військових охоронців Криму, котрі були одними зі стовпів влади в 

гарантуванні безпеки росіян у регіоні, спростовують твердження вченого. 

Переважна частина греків переселилася в Крим із Османської імперії. За 

даними С. Секиринського, грецькі поселенці були звільнені від податків на 

30 років [279, с. 103]. Уже в 1841 р. з 4183 сімейств іноземних колоністів 

налічувалося 1704 безземельних [211, с. 167]. 

 

3.4 Земельні правовідносини у Таврійській губернії. Їх види та 

особливості 

 

 Процес знищення старих порядків і встановлення нових у сфері 

земельних відносин у Криму після анексії 1783 р. та заснування Таврійської 

губернії розпочався із перерозподілу прав власності на землю в новому 

регіоні. Після цих змін у Криму було сформовано новий земельний устрій, і 

виникли нові форми права власності на землю, які діяли на принципово 

інших, порівняно із періодом Кримського ханства, засадах. 
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Як ми встановили у попередньому розділі, земельний устрій 

Кримського ханства становив чітко вибудовану систему.  У нових умовах, за 

С. Секиринським, «Приєднання Криму до Росії спричинило значне 

переміщення земельного фонду з одних рук до інших» [279, с. 72]. На думку 

Ф. Амєтки, «імператриця та її фаворити розпоряджалися знову набутими 

землями так, ніби вони були пустими, ніби до того там ніхто не мешкав, 

ніхто ними не володів» [149, с. 72]. З погляду С. Березіна та Т. Ізбаш, 

«активному засвоєнню цієї території заважало кріпосне право, саме тому 

російські правителі робили ставку на іноземних поселенців» [155, с. 114]. 

Поміщики використовували власних кріпаків для заселення нових земель у 

Криму. Кріпосне право не було перепоною для колонізації краю. Ми 

вважаємо, що воно виступало засобом посилення цього процесу в регіоні. 

Тенденцію заселення підтримували центральна та місцева влада, роздаючи 

нові землі своїм прибічникам.  

Правове регулювання процедури колонізації здійснювалось на підставі 

низки правових актів. Так, 4 грудня 1762 р. було видано Маніфест «Про 

дозвіл іноземцям, окрім жидів, виходити і селитися в Росії та про вільне 

повернення на свою батьківщину російських людей, які втекли за кордон» 

[35, с. 126]. В. Васильчук констатував, що «права й обов’язки поселенців 

формулювалися в ньому нечітко, не визначалися гарантії їхнього 

нормального життя на чужині» [169, с. 30]. Заборонялось поселення у 

Російській імперії осіб єврейського походження, що можна визначити як 

дискримінацію щодо них, оголошено амністію підданим держави, котрі 

втекли за кордон. Їм було дозволено безпечне повернення на місця 

помешкання й обіцяно не вчиняти переслідувань за скоєні злочини. Указ 

«Про створення Канцелярії Піклування іноземних колоністів» було видано 22 

липня 1763 р. У ньому розвивалось положення Маніфесту. Президентом цієї 

Канцелярії було призначено графа Орлова [36, с. 312]. Як зазначав В. 

Васильчук, цей нормативний акт «знайшов позитивний відгук у Німеччині» 
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[169, с. 30]. Того ж дня вийшов Маніфест «Про дозвіл всім іноземцям, які 

в’їжджають у Росію, поселятися в тих губерніях, де вони забажають, і про 

даровані їм права». Порівняно із минулим Маніфестом, у ст. 1 не містилося 

дискримінації до представників іноземних народів. Дозволялося поселятися у 

межах країни всім іноземцям [37, с. 313], що позитивно вплинуло на його 

змісті. У п. 1 ст. 6 було дозволено всім іноземцям, які поселилися в Росії, 

безперешкодно відправляти свої богослужіння, будувати церкви [37, с. 314–

315]. Вказана норма не поширювалася на осіб, котрі сповідували іслам. 

Юридичним дозволом схиляти їх у християнську віру, закріпачувати 

законодавець фактично звів нанівець демократичний здобуток правила п. 1 

ст. 6. У ньому було юридично легітимізовано нерівноправне становище 

християн та мусульман, що торкалося і ситуації в Криму. У ст. 5 було 

залишено внутрішню юрисдикцію тим з іноземців, хто поселився 

особливими колоніями та містечками [37, с. 314]. У нормах Маніфесту було 

встановлено надання іноземним колоністам особливого правового статусу, 

який характеризувався пільговим режимом звільнення від податків і 

державної служби, державною допомогою та підтримкою у виборі і наділенні 

земельними ділянками. Досліджені норми складали загальний масив 

законодавства Російської імперії у сфері регулювання статусу іноземних 

колоністів у державі.  

Після анексії Кримського ханства у 1783 р. на початку ХІХ ст. почало 

формуватися спеціальне законодавство. Воно регламентувало статус 

іноземних колоністів у Таврійській губернії та порядок їхнього наділення 

земельними ділянками. Наприклад, 16 травня 1801 р. було видано Інструкцію 

для внутрішнього розпорядку та управління новоросійських іноземних 

колоністів. Цей нормативний акт регулював внутрішнє життя утворених 

колоній. За нормою § 8 ст. 2 було створено адміністративно-управлінський 

апарат колоній [62, с. 636]. Угоди між колоністами та між колоністами й 

іншими особами (письмові зобов’язання, контракти, заповіти, рахунки, 
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грошові договори) мали укладатися не на простому, а на гербовому папері. В 

іншому випадку їх вважали недійсними [62, с. 639]. У § 29 ст. 3 було 

визначено зобов’язання голови іноземної колонії встановлювати піклування 

над майном вдів та сиріт [62, с. 640]. У § 59 ст. 5 було визначено правило: за 

засіювання чужої землі або ділянки віддавати посіяний хліб особі, котрій 

належала земля із відрахуванням 1/10 частини. Якщо ж була засіяна 

пустуюча земля, яку господар з певних причин не міг зорати, стягували 

грошовий штраф у розмірі 12 коп. за десятину на користь села і стільки ж – 

на користь власника землі. Штраф на користь власника не стягувався тоді, 

коли була зорана цілина [62 с. 646]. У § 72 ст. 5 на голову покладався 

обов’язок стежити, щоб усюди землі в колоніях були розділені на три поля 

[62, с. 648]. Було видано також Доповнення до Інструкції 7 липня 1803 р. [70, 

с. 726]. Воно не містило норм, які регулювали земельні відносини у колоніях, 

осягаючи своєю дією переважно побутово-господарську сферу. 9 травня 1802 

р. вийшов іменний Указ «Про правила прийому та поселення закордонних 

переселенців». Згідно з п. 5, переселенці могли і купувати земельні ділянки, і 

селитися на поміщицьких землях [66, с. 137]. Їх об’єм прав суттєво 

відрізнявся від набору прав поміщицьких селян. Вони залишались особисто 

вільними, мали право переходити від одного поміщика до іншого, 

звільнялись від сплати всіх державних податків (п. 7) [66, с. 137]. 

Першим актом з регулювання процедури переселення іноземців на 

кримські землі став Указ «Про поселення в околицях Одеси та в інших 

місцях губерній: Херсонській, Катеринославській і Таврійській колоністів, 

які прибули з Німеччини» від 17 жовтня 1803 р. У п. 2 указу було 

встановлено, що на одеського начальника покладались обов’язки з контролю 

та розподілу колоністів згідно з їхнім бажанням та можливостями у межах 

регіону [72, с. 933]. Інший документ – доповідь міністра внутрішніх справ 

«Про дозвіл іноземним колоністам купувати землі в Новоросійських 

губерніях» від 1 березня 1804 р. У ній було визначено правила, які 
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поширювались на колоністів: 1) іноземці, котрі поселилися на придбаних 

землях, повинні користуватися тими ж привілеями, які взагалі надані 

колоністам; 2) довічне звільнення від сплати особистого податку, обов’язок 

внеску земельних грошей після закінчення пільгового терміну; 3) однаковий 

розмір земських повинностей разом із місцевими мешканцями; 4) обов’язок 

продажу земельної ділянки іноземця кому-небудь із тих, хто мешкає в Росії, 

у випадку виїзду колоніста за кордон. В іншому разі ці землі мали поступити 

у казну безкоштовно. Правило поширювалось і на спадкоємців колоністів 

тоді, коли вони виїжджали за кордон [75, с. 177]. Правила урівнювали в 

правах іноземних колоністів із місцевими мешканцями та російськими 

селянами. Вони також визначали особливий статус колоністів, 

установлювали для них певні привілеї та пільгові строки. Особливий статус 

колоніста виявлявся і в тому, що за виникнення двох або більше претендентів 

на земельну ділянку, одним з котрих був іноземний колоніст, перевага 

віддавалась йому як платоспроможнішому і працьовитішому.  

12 квітня 1804 р. була видана доповідь міністра внутрішніх справ «Про 

дозвіл поміщикам поселяти колоністів на своїх землях». Її положення 

розвивали та доповнювали правила Указу від 9 травня 1802 р. і доповіді від 1 

березня 1804 р. Вони регулювали випадки оренди колоністами поміщицьких 

земель за згодою та бажанням їхніх власників. У п. 1 було встановлено право 

свободи віросповідання для колоністів, їхнє звільнення від цивільної та 

військової служби на період перебування у Росії; п. 2 містив правило надання 

10-річної пільги сплати податків для колоністів, які поселилися на 

поміщицьких землях [76, с. 261]. У п. 4 визначено правовий механізм захисту 

колоністів від закріпачення поміщиками. Поселення на землях поміщиків не 

могло призвести до втрати іноземцями своїх особистих прав [76, с. 261]. У п. 

6 було встановлено, що колоністи мали право переходити від одного 

поміщика до іншого у випадку цілковитого виконання обов’язків за 

договором, укладеним із поміщиками [76, с. 261]. Іменний Указ «Про дозвіл 
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поміщикам та власникам земель приймати та виписувати іноземних 

колоністів для їх поселення на власних землях» було видано 25 серпня 1817 

р. У п. 1 указу було дозволено вчиняти зазначену процедуру всім особам, які 

на підставі Указу від 12 грудня 1801 р. мали право придбати землі у власність 

та володіти ними шляхом купівлі, або іншим законним способом [94, с. 501]. 

У п. 2 містився наказ подавати всі укладені угоди між поміщиками та 

колоністами на затвердження міністра внутрішніх справ для запобігання 

ймовірних випадків зловживання поміщиками знанням російської мови та 

законів [94, с. 501–502]. Свого часу аналогічного запобіжного засобу не було 

запроваджено стосовно кримців, які стали жертвами шахрайства російських 

поміщиків. У п. 3 було встановлено термін укладання таких угод. Він 

становив не більше 20 років [94, с. 502]. Після сплину зазначеного терміну 

угода могла бути переукладена. Установлено, що в угодах особливо повинні 

бути вказані обов’язки колоністів – податок, який мав сплачуватися грошима 

чи натуральними виробами за взаємною згодою із власниками земель [94, с. 

502]. Угода мала чітко визначати види робіт, кількість робочих днів та ін. [94, 

с. 502]. Згідно з п. 5, у випадку смерті власника землі, на яких поселилися 

колоністи, або у випадку бажання власника продати чи заставити землю, 

умови, встановлені в угоді, були обов’язковими для його спадкоємців або 

набувача. Вони не могли змінюватися інакше, ніж за згодою колоністів, котрі 

вже мешкали на цих землях. Про факт зміни угоди обов’язково повідомляли 

місцеве керівництво для подання міністру внутрішніх справ [94, с. 502].  

1 жовтня 1817 р. було видано «Додаткові правила про прийняття та 

поселення колоністів на поміщицьких землях». Акт установлював вимогу до 

поміщиків та інших власників земель, на яких поселялися іноземні колоністи, 

повідомляти міністра внутрішніх справ через цивільних губернаторів про: 

«точну кількість десятин вільної землі, де власники планували поселити 

колоністів; у чому полягав головний зміст угод, на підставі яких вчинялося 

поселення, а саме: щодо побудови будинків та господарських споруд, на 
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скільки років і на які повинності; за чий рахунок мало бути здійснено їх 

переселення» [95, с. 786]. За даними В. Васильчука, з 12 березня 1801 р. до 19 

листопада 1825 р. було видано 123 укази стосовно колоністів [168, с. 33]. 

Отже, законодавчий масив захищав прибульців, створював для них 

прийнятні умови для колонізації краю [168, с. 21]. 

Згідно з відомостями П. Надинського, від 1783 до 1794 рр. у Криму 

було роздано 256963 дес. землі, а всього повністю безкоштовно – близько 350 

тис. дес., що становило приблизно до 12% загальної земельної площі Криму 

[252, с. 100]. Так, 9 січня 1762 р. було видано сенатський Указ «Про дозвіл 

поміщикам переводити своїх селян з одного повіту в інший» [34, с. 895–896]. 

Одними з перших землі у Таврійській області отримали старообрядці. 

Переселення цієї групи людей мало дві мети: окрім наділення земельними 

ділянками, існувала й ідеологічна мета. На нашу думку, старообрядців 

умисно переселяли у мусульманське соціальне середовище для пошуку 

приводів конфронтації з місцевим населенням, оскільки грунт для цього вже 

був підготовлений.  

Обов’язок розподілу земельних ділянок серед переселенців, а також 

управління усім півднем Російської імперії було покладено на князя Г. 

Потьомкіна. Він 11 вересня 1787 р. у м. Кременчуг видав ордер на ім’я 

статського радника В. Каховського щодо виділу землі поблизу села Знаменка 

біля річки Конської під побудову старообрядцького монастиря, а 29 жовтня 

1787 р. – ордер за вимогою старообрядця Ф. Носова щодо виділу землі для 

поселення 223 старообрядців, які вирушили з Новгород-Северського 

намісництва [229, с. 90–92]. У Таврійській області було започатковано 

формування нового та непритаманного у місцевості соціального елементу із 

власним світоглядом і менталітетом. У 1785 р. Г. Потьомкіним видав ордер 

статському радникові В. Каховському із пропозицією поселити у Криму в 

колишніх грецьких селах переведених з України волохів [248, с. 324]. У 

лютому 1788 р. у Лизаветограді князь знову видав ордер на ім’я В. 
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Каховського із наказом виділити земельні наділи для 184 осіб (167 чол. статі 

та 17 – жіночої), що переселялися у Крим з Пропського повіту Рязанського 

намісництва [229, с. 91]. Граф П. Зубов 7 лютого 1794 р. видав ордер на ім’я 

колезького радника Габліца на виділ у Перекопській місцевості землі для 

заселення близько 100 дворів, на яких мали поселитися селяни з 

Катеринославської губернії [229, с. 92].  

Складність переселення селян обумовлювалась тим, що «половина їх 

зникала, не доходячи до призначення» [302, с. 71]. Князь Г. Потьомкін 16 

серпня 1787 р. у м. Кременчуг видав ордер на ім’я В. Каховського, згідно з 

яким у Феодосії мали жити лише християни, а в Бахчі Сараї – лише кримці 

[210, с. 10]. Виконання цього правила покладалося на В. Каховського. До 

Криму направлялися й засуджені особи. Так, 16 березня 1786 р. Таврійське 

обласне правління слухало повідомлення, що Марфу Алпатову за вчинений 

злочин, але з урахуванням її молодого віку (15 років), наказано поселити в 

Таврійській області в слободі Буяни [24, арк. 4]. Перед верховним 

керівництвом виникла демографічна проблема. Серед переселенців основну 

масу становили або групи людей, які переселялися сім’ями, або неодружені 

солдати. Уряд був зацікавлений у тому, щоб військові й засуджені особи 

осіли в Криму, дали нащадків. З цією метою розпочалася кампанія, 

спрямована на завезення в Крим незаміжніх жінок або вдів. У 1785 р. князь Г. 

Потьомкін схвалив дії В. Каховського, який пропонував єврею Ш. Іллєвичу 

за кожну привезену до Криму дівчину 5 руб. [248, с. 317].  

У процесі колонізації Таврійської губернії з 1783 до 1854 рр. у регіон 

переселилося 100338 колоністів. Для їхнього розселення владі потрібно було 

знайти великий фонд вільних земель у Криму з розрахунку 15 дес. на 1 особу. 

Це й зробили шляхом позбавлення земель місцевого населення, унаслідок 

чого «весь старий земельний устрій Кримського ханства було зламано, й у 

Криму було встановлено нові земельні відносини» [252, с. 102]. Під час 

перерозподілу господарських площ Криму основна маса кримців залишилася 
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без землі [175, с. 482]. У п. 10 Маніфесту «Про різні милості, даровані 

народу» від 2 вересня 1793 р. вільні землі Таврійської області, роздані 

місцевим губернатором, затверджувалися за тими, кому вони роздані й у 

чиєму беззаперечному володінні знаходилися. Після сплину установлених 

пільгових строків кожен був зобов’язаний сплачувати встановлений податок 

[45, с. 459].  

Чимало кримців емігрували у Туреччину, залишивши села вільними. За 

Д. Прохоровим, у перші роки після приєднання емігрувало близько 100 тис. 

татар [267, с. 286–287]. А. Воскресенський нараховував до 300 тис. емігрантів 

[178, с. 42]. Ці дані суперечили відомостям, наведеним П. Надинським, який 

зазначав, що загальна кількість населення Криму становила приблизно 130 

тис. осіб [252, с. 98]. У населення, яке залишилося, не було підтверджуючих 

документів на право володіння або користування земельними ділянками. 

Переселенці домоглися в місцевої влади підтверджуючих документів на 

потрібні їм земельні наділи та привласнили їх собі. Коли кримське населення 

звернулося з позовами у суд, їм відмовили у задоволенні, посилаючись на 

норми російського цивільного законодавства. Місцеві посадовці 

неодноразово констатували факти входження татарських ділянок у 

поміщицькі дачі та фіктивного перепродажу права власності на землю [229, 

с. 135]. Ці факти підтвердив П. Надинський: «поміщики захоплювали 

самовільно і вільні земельні ділянки, і ті, що знаходилися у користуванні 

селян…, вдавалися до хабарів, наносили на плани власних маєтків межуючі 

із ними земельні ділянки, після цього вони вважали цю землю своєю» [252, с. 

100].  

У Російській імперії 13 травня 1754 р. було видано Межову інструкцію 

[33, с. 104]. У нормативному акті законодавець мав на меті встановлення 

юридичних механізмів, які дозволяли втілювати на практиці межування 

земель Російської імперії. З його прийняттям розпочалася загальнодержавна 

кампанія щодо розмежування права власності на землю. Влада також 
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намагалася поповнити державну казну за допомогою стягнення чітко 

встановленої суми земельного податку. Після входження Криму до правового 

поля Російської імперії виникла проблема у межуванні земель Таврійської 

губернії. Дві причини змусили владу звернути увагу на неї: 1) у цей час 

більшість земель імперії, завойованих раніше, виявилися відмежованими та 

закріпленими за новими господарями. 2) накопичилася велика кількість 

судових позовів щодо права власності на земельні ділянки. Іменним Указом 

«Про переведення межових контор і про межування деяких губерній» від 1 

квітня 1797 р. тамбовській межовій конторі наказувалося переводитися до 

Новоросійської, Полоцької та Симбірської губерній [47, с. 522]. 25 червня 

1797 р. було видано також сенатський Указ «Про початок межування у 

Саратовській, Оренбурзькій, Новоросійській та Симбірській губерніях». У 

п.1 зазначалося, що воля імператора під час запровадження межування 

полягала у його реалізації переважно шляхом добровільних розподілів, аніж 

вирішенням спорів [48, с. 638]. Інші норми надавали великий обсяг 

повноважень на користь землемірів. Однак інших суб’єктів межування – 

поміщиків та селян – утиснули в правах відносно землемірів. Було звужено 

коло випадків, за яких власникам земель дозволялося скаржитися на їхні дії. 

Землеміри мали право безперешкодно межувати ділянки за відсутності їхніх 

власників. Нормативний акт не містив санкцій, котрі б визначали ступінь 

відповідальності землемірів під час проведення межування. У сенатському 

Указі «Підтвердження про призначення повітових землемірів повіреними під 

час обмежування казенних земель і про негайне оголошення селянам 

казенного відомства копій з визначень межової канцелярії та контори» від 14 

січня 1798 р. була зроблена спроба примирення інтересів держави в особі 

землемірів і власників земель [50, с. 28]. Однак установлена процедура 

породжувала бюрократичну тяганину, яка гальмувала провадження 

межування. Акт не захищав суб’єктів межування – поміщиків та селян. 

Частково вирішуючи одну проблему, він породжував нову: як в умовах 
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виникаючої тяганини внаслідок земельного спору з приводу межування 

ділянки дотримуватися апеляційних термінів подання позову.  

Сенатський Указ «Про правила генерального розмежування земель у 

Новоросійській, що зараз Катеринославська, Херсонська й Таврійська 

губернії, про вирішення спорів та видачу планів» було видано 7 квітня 1802 

р. У тексті акту було акцентовано на проблемі: Новоросійська губернія не 

мала писаревих мір та меж [65, с. 91]. Указ не враховував інтереси та права 

на землю місцевого населення регіону. Розмежування за взаємним 

добровільним погодженням власників мало вчинятися лише між державними 

селами та власницькими ділянками, які згідно зі законами належали давнім 

мешканцям у вічне спадкове володіння без можливості зворотного відібрання 

у казенне відомство у тих частинах, що не суміжні з вільними казенними 

ділянками [65, с. 92]. Із прийняттям акту було законодавчо встановлено 

загальні правила, які підлягали виконанню під час здійснення межування 

земель у Криму. Було прийнято також сенатський Указ «Про порядок 

межування земель та провадження межових справ» від 16 травня 1806 р. У 

тексті було визначено межування у вигляді «науки, що показує правила, як 

позначати межі землі, що належить кожному власникові, та скласти цим 

землям найправильніші плани із докладним зображенням місця 

розташування, які містяться всередині цих меж» [84, с. 267].  

Отже, норма встановлювала два види дій, що входили до складу 

межування: позначення (установлення) меж земельної ділянки та складання 

на підставі виконаного позначення чіткого плану цієї ділянки. Невиконання 

однієї з дій призводило до неповного межування земельної ділянки, а відтак 

– до його нечинності. У цьому випадку власник не отримував від державного 

урядовця документ, який посвідчував його право власності на землю. Згідно з 

ч. 1 § 3, землемір мав отримати письмову вказівку, щоб головним предметом 

усіх його зусиль було спонукання власників земель до мирного вирішення 

[84, с. 268]. У § 8 землемірові наказувалося після збору власників, або їх 
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повірених, спочатку письмово відібрати у них вірчі листи, потім – відвідні й 

примирювальні документи, а згодом усно відібрати показання про всі 

господарські споруди, грунт землі та ін. [84, с. 269]. Усі дані землемір мав 

записати в особливу книгу із прикладанням рук осіб, котрі показували дані, й 

ці підписи долучалися до справи кожної межованої ділянки. У містах 

землемір мав право вимагати письмові свідчення про ці дані в керівництва 

міста, до компетенції якого належало відання цими справами [84, с. 269]. У § 

10 було встановлено, що основна мета межування – правильне зняття на план 

межованої ділянки [84, с. 269]. Отже, був достатньо докладною посадовою 

інструкцією для землемірів стосовно виконання їхніх обов’язків з належного 

провадження процедури межування на місцях. Здійсненням межування в 

Криму державою остаточно був закріплений перерозподіл земельної 

власності між мешканцями регіону [165, с. 29].  

Указом від 24 січня 1829 р. у Криму було засновано Межову контору та 

Комісію для розмежування земель у Таврійській губернії. У п. 2 зазначено 

про поширення дії Межової контори на всі повіти Таврійської губернії – аж 

до Мелітопольського та Дніпровського [98, с. 50]. У п. 7 Межовій конторі 

делегувалися повноваження щодо розгляду скарг з приводу межування 

земель [98, с. 51], а у п. 8 – щодо розгляду всіх справ з приводу меж володінь 

[98, с. 51]. У п. 11 до її компетенції було зараховано апеляційне провадження 

і розгляд протестів прокурора Межової контори [98, с. 51]. Як зазначено у  п. 

14, рішення контори вважались остаточними і не підлягали оскарженню [98, 

с. 51]. Було видано водночас «Правила для межування земель у Таврійській 

губернії». У §1 відд. 1 гл. 1 було включено наступний перелік документів, які 

мала запросити контора та надати землемірам для виконання їхніх 

обов’язків: 1) від Таврійського губернського Уряду і Казенної палати: а) 

виписи та відомості про всі землі, які названі в оброчному окладі й 

казенному відомстві за даними колишньої кримської Комісії щодо розгляду 

земельних скарг; б) дані про землі, які стали володінням скарбниці після 
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заснування цієї контори; в) описи або відомості про землі нових поміщиків, 

пожалувані їм вищим Урядом та роздані головним місцевим керівництвом; 2) 

від Таврійського муфтія за посередництвом губернського керівництва – 

докладні описи вакуфних земель, що належать мусульманським мечетям та 

училищам із означенням: коли й ким кожна ділянка була відчужена, де 

розташована, які має угіддя і який займає простір за татарською мірою [98, с. 

52]. У § 5 відд. 2 гл. 1 було визначено такий перелік доказів права власності 

на землю: 1) письмові кріпосні документи, що не могли бути оскаржені; до 

числа цих документів належали стародавні грамоти, видані від кримського 

уряду до приєднання Криму до Росії у випадку, коли на них не надано 

спростування; 2) плани, видані власникам на землі, обмежовані за рішенням 

заснованої в 1802 р. Комісії; 3) плани та межові книги на дачі й землі мурз, 

формально обмежовані, в тому числі – з 1799 р.; 4) плани та межові книги, 

видані окремим новим поміщикам після виділення їм земель за 

пожалуванням вищого Уряду або за наказом головного місцевого 

керівництва; 5) давність належного та безперечного володіння; давністю для 

стародавніх кримських власників прийнятне володіння до 1783 р., а для 

нових – упродовж останніх 10 років до відкриття цього межування [98, с. 52–

53]. У § 6 гл. 2 було установлено, що давність належного та безперечного 

володіння затверджувалася обшуком [98, с. 53]. Згідно зі § 7 гл. 2 межування, 

здійснене Катеринославською межовою конторою, не могло бути прийняте 

за докази володіння, оскільки провадилося за загальними правилами без 

урахування місцевої специфіки. Відмежовані цією конторою ділянки 

підлягали перемежуванню [98, с. 53]. У § 10 відд. 2 гл. 1 землемірам 

дозволялось приймати від усіх поміщиків та селян полюбовні казки зі 

зазначенням кількості десятин або меж, але остаточне рішення з приводу 

межування земель залишалось за межовою конторою [98, с. 53]. У § 19 відд. 

2 гл. 2 землемірам наказувалось межувати спільною округою землі, які 

належали селам кримців за відведенням їх повірених [98, с. 54]. У § 23 відд. 3 
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гл. 2 було установлено, що в селах, в яких землі належали кримцям особисто 

на праві приватної власності, також потрібно межувати спільною округою зі 

зазначенням у плані, що це – приватна ділянка у випадку, коли під час 

обшуку селянин зміг надати ґрунтовні докази, стосовно належності ділянки 

особисто йому [98, с. 55]. У § 24 відд. 4 ч. 1 гл. 2 та § 27 відд. 4 ч. 2 гл. 2 

суперечливо регулювались питання межування земель, які належали 

кримським мурзам та російським поміщикам. У нормі першого параграфа 

було встановлено вимогу надання ґрунтовних доказів мурзою свого права 

власності на землю, натомість від російського поміщика у другій нормі не 

вимагалося процедури доведення [98, с. 55]. Це за однакових умов ставило 

поміщика у вигідніше становище порівняно із мурзою, а також становило 

перепону перед представниками місцевого населення за підтвердження їхніх 

прав на землю і полегшувало процедуру закріплення за собою земельної 

ділянки для російських колонізаторів. У § 30 відд. 6 гл. 2 було наказано 

окремо межувати земельні ділянки кримців, що розміщались усередині 

казенних та поміщицьких ділянок і складалися зі садів, городів, лугів та з 

невеликих загороджених пасовиськ, і називалися тогаї [98, с. 56]. У § 34 відд. 

7 гл. 2 було встановлено, що вакуфи становили недоторкану власність 

закладів, на користь яких власниками землі були відказані ділянки [98, с. 56]. 

Також були наведені окремі форми казок для кримців та російських 

поміщиків [98, с. 57], упорядковано місцеві кримські й нові російські одиниці 

виміру земельних ділянок [98, с. 58]. На практиці під час межування це 

призвело до масового обезземелення кримців шляхом використання 

наступного механізму, описаному А. Воскресенським: «в кожному маєтку, 

особливо у спірних ділянках, були вже готові, спрацьовані у відомому 

напрямку поняті та свідки… під ім’ям окольних людей, понятих та свідків, 

впродовж низки років фігурують з боку поміщика одні й ті ж особи,… селяни 

окружних сіл, які працюють у відповідача об’їздчиками, сторожами… таким 

свідкам віддається перевага перед сторонніми свідками» [179, с. 31.] 
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Великий обсяг компетенції було надано новоствореній межовій 

конторі, хоча відтепер землеміри виконували лише технічні функції щодо 

межування земель. Іншим актом став іменний Указ Сенату «Про земельне 

право на Таврійському півострові та про полегшення в ньому межування» від 

21 лютого 1833 р. Указ у ст. 9 гл. 2 фактично відміняв дію § 7 гл. 2 «Правил 

для межування земель у Таврійській губернії», залишивши чинними 

результати межування, здійсненого Катеринославською межовою конторою 

[101, с. 107]. У ст. 10 гл. 2 було установлено загальне правило генерального 

межування всіх земель Таврійського півострова на загальних підставах [101, 

с. 107]. Згідно зі ст. 11 гл. 2, спеціальному межуванню за проханням сторони 

підлягали ділянки приватних осіб [101, с. 107]. У ст. 13 гл. 2 заборонялося 

провадження межування ділянок кримців, якими вони користувалися у 

вигляді власності без документів і на продаж яких не придбали права 

відповідно до ст. 1 гл. 1 цього Указу [101, с. 107]. За ст. 1 Іменного Указу 

Сенату від 21 лютого 1833 р., Сімферопольську межову контору 

перейменували на Таврійську та перевели до Одеси [101, с. 108].  

У 1784 р. князь Г. Потьомкін в ордері до статського радника В.  

Каховського дав розпорядження описати всі землі у казенне відання та 

доставити до князя всі реєстри із планами, в яких було потрібно показати не 

лише міру землі, а й її якість [248, с. 303]. Він наказав нікому не давати землі 

без його згоди, але не заборонив купувати земельні ділянки [248, с. 303]. За 

нашими підрахунками, весь земельний фонд Таврійської губернії становив 

близько 3377046 дес. землі – з них 2930451 дес. були зручними, та 446595 

дес. – незручними. За формою права власності всі зазначені у відомостях 

землі можна розподілити на: 1) казенні, колишні ханські, якими 

користувалися кримці-селяни до анексії Кримського ханства; 2) приватні, що 

належали кримцям (переважно з колишніх мурз) на праві повної приватної 

власності; 3) ті, які належали російським поміщикам та особам інших 

національностей, котрих переводили до Криму; 4) міські і державні; 5) вільні.  
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Законодавець розрізняв зручні та незручні землі. До зручних належали 

землі, придатні для оранки, засівання, випасу худоби – отже, такі, з яких було 

можливо отримати прибуток. Незручними вважали кам’яні землі, урочища, 

що не могли принести прибутку. Всі землі, які належали кримцям-селянам, у 

чотирьох селах становили розмір близько 14180 дес., з них близько 10580 

дес. зручні й близько 3600 дес. незручні [229, с. 98–101] без урахування села 

Стиля (3904 дес. землі), яке перебувало у черезсмужному володінні між 

надворним радником Смірновим та селянами [229, с. 99]. З урахуванням Кок 

Озької долини, що належала Мегметші бею земельний фонд другої категорії 

становив близько 56804 дес., з яких близько 40975 дес. зручної та близько 

15829 дес. незручної землі. З п’яти закріплених за ними маєтків два були 

великими округами (Кок Озька – 27333 дес. та Салгірська – 14629 дес.), та 

два було закріплено за надвірним радником Батир агою. Російським 

поміщикам та їхньому оточенню належав земельний фонд – близько 321804 

дес. землі: з них близько 282828 дес. зручної та близько 38976 дес. незручної 

[229, с. 98–108]. Фонд вільної землі мав площу приблизно 2860687 дес. землі, 

з яких близько 2548380 дес. були зручними й близько 312307 дес. – 

незручними [229, с. 102–108]. Багато з цих ділянок резервували для 

запланованих переселенців з інших регіонів. У відомостях називалося 

близько 61608 дес. землі, закріплених за державними селянами, де близько 

52700 дес. були зручними і близько 8908 дес. – незручними [229, с. 105]. У 

відомості виокремлювалися вигони Сімферополя (4628 дес., з них – 2728 дес. 

складали зручні землі, та 1900 дес. – незручні [229, с. 99]) і фортеці Кінбурна 

(11950 дес., з яких відповідно 4 тис. дес. зручні й 7950 дес. – незручні [229, с. 

102]). Дві інші відомості установлювали у вигляді суб’єкта права власності 

на землю іноземних громадян, котрі за родом діяльності перебували у 

Російській імперії. Князь Г. Потьомкін наказав надавати ділянки 

засновникові шовкового заводу графу Пармі, полковникові та кавалерові Де-

Рібасу, вірменам і вірменському архиєпіскопові на землях колишніх 
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вірменських сіл, киргизькому поручикові Біймамбет мурзі й молдавському 

князеві Кантакузену [229, с. 109–110].  

У Таврійській губернії в цей період ми виокремлюємо формування 

таких видів права власності на землю відповідно до суб’єктів володіння, 

користування та розпорядження цією власністю: приватної; колективної; 

міської. До приватної належали власність монарха, кримців та російських 

поміщиків, до колективної – власність іноземних колоністів. Міська 

власність становила окремий вид.  

До власності монарха входили землі, які вважались його безпосереднім 

володінням – переважно земельні ділянки та ліси на Південному узбережжі 

Криму. Від монарха призначалася спеціальна особа, яка за його відсутності 

та в його інтересах управляла земельними ділянками. Дослідники О. Чістяков 

та Є. Індова стверджували, що в усій державі, «починаючи з XVIII ст., лише в 

особистій власності царської сім’ї було 28 тис. дворів кріпосних селян, до 

кінця століття їх уже налічувалося 467 тис.» [269, с. 6]. Спостерігалася 

тенденція до її збільшення. Вона простежувалась і в Криму. Основу 

царського землеволодіння становило кріпацтво. Селян використовували для 

заселення територій та обробітку царських земель. Роль цього виду 

землеволодіння полягала у зміцненні царської влади шляхом роздання певної 

кількості земель на користь осіб, які потім ставали опорою царя. О. Чистяков 

та Є. Індова стверджували, що «упродовж XVIII ст. з державного фонду царі 

було виділили у приватне володіння понад 2,5 млн. кріпаків [269, с. 6]. 

Приватна власність на землю належала фізичним особам – суб’єктам 

права у Російській імперії, до котрих належали привілейовані особи – 

поміщики, мурзи; селяни – закріпачені й вільні; іноземці. Окрім земельної 

ділянки, приватну власність особи становили села, ліси, пасовиська. 

Після анексії 1783 р. для кримської спільноти виникли нові умови, що 

не залежали від її членів. Кримцям залишилось тільки пристосуватися до 

них. Унаслідок утискань російською владою і поміщиками, а також еміграції 
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певної частини кримців до Туреччини, місцеве населення втратило значну 

кількість власності на землю, яка перейшла до російських поміщиків та 

державної казни. Певну кількість власності мали беї та мурзи, але вони 

втратили попередній привілейований статус. Окрім Мегметши бея, земельні 

ділянки у розмірі загалом 15252 дес. мав Батир ага [229, с. 99], Яг’я ага 

володів 1524 дес. землі [229, с. 99], Абдула Веліша мав 1848 дес. землі [229, 

с. 101]. Найчисельнішим був бейський рід Ширинських – 20 осіб [12, арк. 11–

31]. До їхньої власності належали земельні ділянки, поля, пасовиська та ліси, 

які вони набували та володіли унаслідок укладання правочину, або 

користувалися на підставі договору оренди. Кримці не впливали на правове 

регулювання земельних відносин у Криму. Земельні відносини у Таврійській 

губернії розвивалися за інерцією, заданою ще у добу Кримського ханства.  

У зв’язку з перерозподілом земельного фонду Криму в регіоні 

появилось велике поміщицьке землеволодіння [252, с. 101]. За С. 

Секиринським, російське поміщицьке землеволодіння… виникло у 

Таврійській губернії внаслідок роздавання землі царським урядом 

поміщикам, офіцерам армії та флоту, чиновникам і придворним з великого 

земельного фонду… Надалі поміщицьке землеволодіння у Таврійській 

губернії збільшувалося за рахунок загарбання та купівлі селянських земель 

[279, с. 111]. Це сталося через запровадження державою  компанії активного 

заселення Криму росіянами й обезземелення кримців. Згідно з відомостями 

С. Жегуліна, віце-адмірал Мордвінов мав у власності 1678 дес. землі [229, с. 

100], хоча за даними С. Секиринського, він був власником 5778 дес. землі на 

Південному узбережжі Криму [279, с. 73]. Один з найвпливовіших людей у 

Криму, надворний радник Є. Нотара загалом мав у власності 10436 дес. 

землі, кавалер Попов у різних повітах Таврійської області накопичив 32288 

дес. землі [229, с. 99–102]. Як зауважив С. Секиринський, флотоводець Ф. 

Ушаков був наділений 8506 дес. землі [279, с. 73]. Поміщики володіли 

великими земельними ділянками, лісами, пасовиськами та вигонами. Набуття 
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та володіння землями здійснювалося шляхом укладання правочинів. Вони 

розпоряджалися землями, віддаючи їх переважно в оренду селянам, а також 

продаючи іншим землевласникам чи використовуючи у вигляді застави. 

На відміну від кримців, російським селянам-переселенцям без жодних 

документів виділяли 15 дес. кожному згідно з п. 1 сенатського Указу «Про 

правила наділення та зрівняння казенних селян землями» [60, с. 513] від 27 

січня 1801 р. Сенатський Указ «Про наповнення казенним селянам, які не 

мають зазначеної пропорції землі, по 15 дес. на особу, та про надання їм у 

володіння млинів, побудованих їх утриманням» було видано 27 листопада 

1797 р.  Тим селянам, котрі не мали 15 дес. землі на особу чоловічої статі, 

призначених п. 2 гл. 19 та п. 9 гл. 32 Межової інструкції, було наказано 

віддати з вільних земель таку кількість, що мала дорівнювати розміру 

ділянки, якого селянам не вистачало [49, с. 807].  

Укази, видані за приватними випадками, не могли вирішити великої 

проблеми малоземелля. Міграція до Криму, стихійна у 80–90х рр. XVIII ст., 

пізніше здійснювалася на підставі сенатського Указу «Про переселення 

казенних селян у інші села, багаті землями, не інакше, як за їхнім власним 

бажанням» від 31 липня 1800 р. На початку ХІХ ст. цей документ відігравав 

велику роль. Він визнавав за селянами свободу волі, формально санкціонував 

їхні дії, а також був спрямований на вирішення проблеми 15 дес. У тексті 

законодавець зазначив: припис Сенату від 12 серпня 1798 р. усім казенним 

палатам, щоб вони всім казенним селянам зробили повністю зрівнювальну 

розверстку земель, не варто розуміти як вказівку на примусове зрівнювання 

шляхом відбирання певної кількості земельної ділянки у заможних сіл та осіб 

і віддавання її тим, у кого не вистачало землі. З метою усунення 

непорозумінь, усі казенні палати у випадку нестачі вільних земель у такій 

кількості, якою можна задовольнити 15-десятинну пропорцію, мали за 

обов’язок наділити такі казенні села, де нестача виявилася більшою за інші; 

стосовно переселення казенних селян, окрім удільного відомства, в інші села, 
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багаті на землі, було наказано всім казенним палатам, аби вони здійснювали 

його не інакше, аніж за власним бажанням селян [57, с. 249–250]. Щодо 

Таврійської області таку практику застосовували ще до видання Указу. Землі 

уряд відводив для досягнення певних цілей. Він затвердив 10 вересня 1800 р. 

доповідь Державного скарбничого барона Васильєва, графа Кушельова та 

генерал-прокурора Обольянінова «Про відведення земель у південних краях 

Росії тим, хто бажає розводити бурякові плантації для вироблення цукру». У 

п. 4 було запропоновано надавати такі плантації по декілька десятин землі зі 

зобов’язанням використовувати їх саме для цієї справи, а якщо за рік нічого 

не буде зроблено, відбирати їх у скарбницю [58, с. 290].  

У регіоні склалася суперечлива ситуація: поряд мешкали дві категорії 

селян, котрих розділяли не лише віросповідання, а й соціальний статус: одні 

селяни були особисто вільні та могли укладати юридичні угоди стосовно 

земельних ділянок; інші залишались особисто залежними від пана-поміщика 

та були безправними. Згідно з іменним Указом, оголошеним генерал-

прокурором 21 березня 1800 р., селянам, що належали до відомства маєтків, 

дозволялося купувати землі в приватних власників за умови здійснення 

купчих на ім’я Департаменту маєтків, а придбані селянами землі 

приписували до села, до якого був зарахований покупець. Право 

користування такою землею надавалося лише покупцеві понад пропорції зі 

загальної кількості ділянки селища, що належала йому [56, с. 88]. 

Як стверджував П. Захарченко, у розпорядженні колоністів-поселенців 

на початку ХІХ ст. у Таврійській губернії перебувало 214 тис. дес. землі [201, 

с. 101]. За даними В. Дьйоннінгхауса, у першому десятиріччі ХІХ ст. для 

німців було виділено 180 тис. дес. землі [193, с. 113]. Влада відвела німцям 

по 50 дес. на особу [281, с. 103]. Причому, на початку 40-х років ХІХ ст., 

окрім наділених земель, дехто з колоністів володів на правах повної 

приватної власності великими ділянками землі. Так, «колоніст Мартенс мав 

33691 дес., Корніс – 5864 дес., Фейн – 3675 дес., Янцен – 3318 дес., Шредер – 
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3 тис. дес.» [287, с. 107]. За С. Сафоновим, грецькі офіцери отримали від 

влади 240 дес., з них – по 60 дес. на особу офіцерам, а рядовим – по 20 дес. 

[275, с. 221] Ці показники – найбільші серед переселенців; вони звільнялися 

від податків на 30 років [279, с. 103]. Переважно іноземці набували у 

власність земельні ділянки, луги та ліси, якими володіли одноосібно. 

Усередині своїх громад іноземці могли встановлювати власні правила 

користування землями, що не суперечили російському закону.  

Міська власність належала містам, заснованим у Таврійській губернії. 

Порядок користування міською власністю визначався Грамотою на права і 

вигоди містам Російської імперії від 21 квітня 1785 р. Згідно зі ст. 2 розд. А, 

місту підтверджувалися земля, сади, поля, пасовиська, луги, ріки, рибні 

ловлі, ліси, гаї, чагарники, вільні місця, водяні або вітряні млини, які 

правильно належали йому за Межовою Інструкцією або за законом і якими 

місто могло мирно і вічно користуватися на підставі законів всередині та 

ззовні [44, с. 359]. Тлумачення ст. 63 розд. В указувало, що володіння землею 

дозволяло особі набути статус міщанина [44, с. 363], а згідно зі ст. 77 та п. 12 

ст. 78 розд. Г слугувало доказом належності до міського стану [44, с. 365, 

366]. У ст. 3 розд. А не дозволялось забудовувати міські вигони. 

Запроваджувались санкції у випадку припинення відведення земель для міста 

під вигін і заборонялось місту купувати такі землі. За використання норм 

права місту дозволялось орендувати вигінні землі у разі потреби [44, с. 359]. 

У нормах ст. 4 розд. А законодавець охороняв власність та володіння 

рухомим і нерухомим майном, яким власники володіли на законних 

підставах [44, с. 359]. У ст. 13 розд. А дворянам наказувалось сплачувати 

податки за володіння землями чи садами на рівних правах із іншими 

міщанами [44, с. 360]. У примітці до ст. 63 розд. В було визначено, що кожна 

земельна ділянка у місті мала бути позначена номером [44, с. 363–364]. У ст. 

84 і ст. 87 розд. Д заборонялось позбавляти міщанина ділянки інакше, аніж за 

вироком суду [44, с. 367]. У ст. 88 розд. Д міщанину дозволялось у випадку, 
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якщо він був первісним набувачем ділянки, таку ділянку дарувати, 

заповідати, передавати та продавати. Спадковою ділянкою він мав право 

розпоряджатися лише за законом [44, с. 367]. Згідно зі ст. 148 розд. Н, 

виморочна ділянка міщанина міста переходила у власність міста [44, с. 381]. 

Землі відмежовувалися містам також на підставі низки нормативно-правових 

актів. Так, 5 листопада 1807 р. було видано іменний Указ херсонському 

військовому губернаторові про відмежування м. Севастополю потрібної 

кількості землі для вигону [88, с. 1320]. 

 

3.5 Способи набуття і захисту права власності на землю в 

Таврійській губернії 

 

 2 грудня 1797 р. керуючому графові В. Каховському було наказано 

врегулювати питання з приводу незаконного відібрання земель у Криму в 

місцевого населення [229, с. 115]. 10 липня 1798 р. граф видав ордер на 

створення Комісії для розгляду претензій кримських селян на землі, віддані 

володільцям [229, с. 115–116]. Причини невдачі діяльності Комісії полягали 

у: 1) відсутності юридичних важелів притягнення до відповідальності винних 

у неправильному розгляді справи осіб-членів Комісії; 2) відсутність 

установленого правового механізму розгляду справ; 3) відсутність 

відповідних норм і налогічних прецедентів у минулому; 4) слабкому 

використанні засобів розгляду, що надавало мусульманське право; 5) 

налаштуванні поміщиками селян проти себе. Наказом від 19 травня 1802 р. 

було створено нову Комісію для вирішення суперечок про право на 

володіння землями у Криму. Тут додатково містилися правила, якими мала 

керуватися Комісія у діяльності. Землі Криму розподіляли на чотири 

розряди: ханські землі (колишні ер міріє); мурзинські землі; ділянки кримців-

селян; вільні землі. Розрізняли два випадки їхнього утворення: землі не 

заселялися за ханського володіння; або під час колонізації переселенці 
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знаходили землі вільні і незаселені. Вільні землі утворили  перше джерело, з 

якого центральна та місцева влада роздавали ділянки новим переселенцям та 

наближеним особам. Комісія дотримувалася п’ятьох основних правил: 1) 

ханські землі невід’ємно належали тим кримцям, котрі мешкали на них, і 

ніхто не мав права роздавати їх у вигляді вільних земель поміщикам [67, с. 

150]; 2) не існувало підстав для затвердження за поміщиками роздачі земель, 

що залишилися заселеними у процесі зайняття того краю [67, с. 151]; 3) 

землі, продані мурзами й іншими власниками приватним особам під час 

переселення або після нього, чи іншим засобом відказані, належали новим 

набувачам. Жителі, котрі мешкали на цих землях, повинні були або прийняти 

на себе повинності до нових поміщиків, або просити керівництво про 

призначення їм інших вільних земель. Місцевий уряд був зобов’язаний 

відвести їм на кожну родину по 60 дес., а у рівнинній частині півострова, 

дати засоби для зручного поселення. Жоден з поміщиків не мав права 

підвищувати податок мешканцям [67, с. 151]; 4) усі землі, якими володіли 

кримці на праві власності й без податків, чи інші люди, до часу російського 

правління, або набуті після нього купівлею та законними правочинами від 

осіб, що мали право на продаж, були залишені ним та їх нащадкам. У 

підтвердження цих прав приймалися за доказ не тільки купчі кріпості й інші 

формальні закріплення, а й засвідчені присягою, затвердженою за їхнім 

обрядом [67, с. 152]; 5) права поміщиків, отримані від казни чи від перших 

набувачів, не могли бути піддані жодному сумніву та суперечці [66, с. 152]. 

До категорії вільних належали землі, залишені від переходу власників, 

– ханські, мурзинські, селянські, якщо під час переходу вони не були продані 

[67, с. 152]. У правилах наводилося три групи прав власності на землю, 

якими наділялося місцеве населення: а) на всі ханські землі, що були у їхній 

власності до приєднання Криму; б) на всі землі, котрими володіли без 

податків і особисто чи після купівлі від перших власників; в) на всі землі, 

залишені від мурз без продажу, якими раніше користувалися на умовах [67, с. 
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153]. Установленням зазначених правил Уряд легітимізував шляхом 

утворення спеціальної комісії процес присвоєння земель місцевого населення 

російськими переселенцями. Селяни зобов’язувалися відробляти на їхню 

користь повинності, які ніби вони виконували на користь мурз. Не 

враховувалося те, що у Кримському ханстві ніколи не існувало рабства між 

мусульманами. Російська імперія запроваджувала новий порядок, 

намагаючись звести місцевих селян до статусу звичайних кріпаків.  

23 квітня 1804 р. було видано Найвище затверджене доповнення до 

правил Комісії [77, с. 288]. В іменному Указі «Про додаткові розпорядження 

для успішнішої дії Комісії в Криму, заснованої для впорядкування земель» 

від 6 липня 1806 р. для провадження справ членам Комісії мала бути 

встановлена черга відповідно до місцевого положення у такий спосіб, щоб 

один член зі спорів міг одночасно оглянути кілька ділянок [85, с. 424]. Члена 

Комісії уповноважували вести паралельно кілька справ, мало полегшити 

судовий рух справ, але не забезпечувало об’єктивного неупередженого 

розгляду кожної окремої справи. Було також легітимізовано привласнення 

вільних земель до складу ділянок поміщиків, оскільки на практиці виявилося 

важко розрізнити спосіб, у який опинилися землі у власності поміщиків. 

Органу розгляду справ стосовно права власності на землю було надано 

великий обсяг повноважень. Не передбачалось юридичної міри 

відповідальності членів Комісії за вчинення злочинів під час виконання своїх 

службових обов’язків. Отже, законодавство надало російським поміщикам 

великі можливості для узаконення привласнення земельних ділянок, 

детально регламентуючи їх обсяг прав, натомість місцеве населення почали 

більше утискати в можливостях захисту власних прав на землю. Були 

відсутні розроблені правові механізми здійснення цього захисту та 

підтвердження права власності на землю. Комісія вимагала інформацію про 

стан земельного фонду Криму з моменту його анексії. Губернський землемір 

Чуйко склав документ «Камеральний опис дачам Криму», який містив 
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відомості про стан обмежування земельних ділянок у Таврійській губернії. 

Його дані належали до 1802 р. і містили свідчення не лише стосовно права 

власності на землю та юридичних підстав її набуття, а й про кількість 

населення конкретного міста, місцевості, що дає змогу доходити висновків 

про розподіл земельного фонду в Таврійській області на початку ХІХ ст.  

Аналізуючи наведені дані, право власності на землю можна 

розподілити на міське, сільське та приватне. Загалом, за підрахунками Чуйка, 

станом на 1802 р. у Таврійській губернії мешкало 13404 осіб чоловічої статі 

та 11544 осіб жіночої статі [229, с. 158]. На них припадало 330214 дес. землі, 

з яких 267336 дес. – зручні, й 62878 дес. – незручні [229, с. 158]. На міських 

землях (8 міст та 3 фортеці) проживало 9352 осіб чоловічої статі та 8411 осіб 

жіночої, загалом – 17763 особи [229, с. 145–146]. Найчисленнішим містом 

був не проголошений повітовим Ак Месджит (1312 осіб), а колишня столиця 

Криму Бахчі Сарай, де мешкало 5513 осіб. Описом не позначено жодних 

даних з приводу кількості населення та землі у місті Старий Крим і фортеці 

Арабат. На міське населення припадало близько 18154 дес. землі, з них 

приблизно 11659 дес. були зручні, а близько 6585 дес. – незручні, тобто на 

людину припадало близько 1,02 дес. землі. Ймовірно, земельний фонд був 

більшим, оскільки у відомості не позначено земельних наділів міст Кезлев, 

Ахтіяр (Севастополь), Бахчі Сарай, Кара Су Базар, Старий Крим і фортеці 

Арабат – майже половини об’єктів. Опис не надав юридичних підстав 

формування цієї власності й достатніх кількісних даних щодо сформованої 

громадської власності, адже предметом дослідження автора були дачі Криму.  

Отже, право приватної власності на землю формувалося в нових 

умовах складно та заплутано. Російські поміщики володіли землями разом із 

місцевими мешканцями, що породжувало або відносини спільної власності, 

або черезсмужне володіння, яке суттєво ускладнювало експлуатацію земель. 

Звертає увагу порівняння цих даних із інформацією, вміщеною у відомості 

1794 р. Так, у 1794 р. за селом Лашкарьовка, власником якої названо 
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старшого радника Лашкарьова,  було нараховано 3574 дес. (2500 дес. – 

зручної землі та 1074 дес. – незручної) [229, с. 99]. У 1802 р. площа того ж 

села, яким володів Лашкарьов не одноособово, а спільно із казенними 

кримцями, налічувала вже 4040 дес.: 3425 дес. –зручної землі й 615 дес. – 

незручної [229, с. 151], – тобто, збільшилася на 466 дес. Кількість зручної 

землі зросла на 925 дес., а незручної зменшилася на 459 дес., причому 

формальною підставою для відведення землі Лашкарьову став наказ князя Г. 

Потьомкіна від 22 листопада 1788 р.  Його ділянка збільшилася унаслідок 

об’єднання із власністю місцевого населення на праві спільної власності. 

Відомість не надала вказівок, яким юридичним документом було закріплено 

цей договір та які обставини супроводжували його укладання. Відомість 1794 

р. закріплювала за дачею Сартана 2920 дес. землі: 2500 дес. – зручної, та 420 

– незручної, а у 1802 р. за тією ж дачею налічувалося 2856 дес. землі: 2450 

дес. – зручної, та 406 дес. – незручної та 60 кв. саж. [229, с. 100, 154] – тобто, 

ділянка зменшилася на 64 дес. Землю власникові, підполковнику Дашкову, 

було відведено за наказом князя Г. Потьомкіна від 16 серпня 1787 р., і у новій 

відомості не повідомлялося причин зменшення наділу. За відомістю 1794 р., 

площа дачі Челмалик налічувала 2830 дес. землі: 2300 дес. – зручної, та 530 – 

незручної; у 1802 р. її площа становила 2739 дес. 332 кв. саж. [229, с. 100, 

154] – тобто, зменшившись на 91 дес. Землю власникові, надворному 

радникові Юговічу, було відведено за наказом князя Г. Потьомкіна від 7 

листопада 1789 р. Причина зменшення ділянки залишилася невідомою. 

Окремий прошарок сктановили військові особи, які входили до складу 

імперської армії. Їх також наділяли землею за принципом компактності. 

Військові угруповання селилися разом. 

 Отже, Таврійська губернія заселялася не хаотично, а з відповідною 

концепцією, яка чітко простежувалася. Заселення Криму відбувалося у двох 

напрямках: через степову частину – Ак Месджитський, Кезлевський, Кара 

Сув Базарський, Бахчі Сарайський повіти та південнобережну – Кафійський, 
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Ялтинський, Балаклавський повіти. Гірські землі, найнижчої якості, надавали 

кримському населенню. Змінилися особливості розпорядження землею 

кримцями. Використовуючи механізми джемаат, які вдалося зберегти, селяни 

намагалися володіти землями спільно, на відповідному праві власності, 

утворюючи в такий спосіб цілі округи. В одній із доповідей Комісії 

зазначалося, що 1400000 дес. землі, які сктановили т. зв. Перекопський степ, 

Найвищою конфірмацією від 20 червня 1797 р. було залишено вільним 

промисловикам для скотарства [230, с. 38]. В акті містилося згадування про 

справу дружини надвірного радника Борщанінова. За свідченням дружини, у 

1781 р. Шагін Гірей пожалував її чоловікові 200 тис. дес. землі. Після 

знищення ханства князь Г. Потьомкін обіцяв радникові 15 тис. дес. при 

урочищі Буркутах, але не наділив зазначеною землею. Потім князь просив 

виділити їй 12026 дес. [230, с. 38] Щодо кримців також віддавалися 

розпорядження про наділення їм меншоїю кількістю землі, ніж тією, яку вони 

мали раніше, і яка дорівнювала близько 60 дес. на родину.  

Найбільша ділянка у Криму належала затвердженому владою 

господареві Таврійської губернії уже згадуваному князю Г. Потьомкіну. 

Байдарська долина, що становила його власність, займала 15150 дес. землі 

[229, с. 98]. Формально більшу ділянку мав Мегметша бей, який володів 

27333 дес. землі [229, с. 98]. Вона обіймала територію Кок Озької долини. У 

1837 р. щодо законності права власності на землю його спадкоємців на ці 

території виникла суперечка, яка вказувала і на механізми накопичення 

значної кількості кримських земель однією особою. Кок Озька долина 

охоплювала 14 сіл. Вони у ханську добу створили спільну джемаат і володіли 

землями на праві спільної власності згідно з нормами ісламського права. 

Позивачі стверджували, що вже понад 30 років після анексії Криму мирно та 

спільно користувалися Кок Озькими землями [28]. За користування влада не 

звертала на мешканців долини жодної уваги. Мегметша, мимо волі 

співволодільців-поселенців, привласнив усю долину. Така колізія трапилася 
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через два чинники: бей як освічена людина швидше та якісніше ознайомився 

із перевагами правової системи, що діяла в Росії. Він знав російську мову, і 

це допомогло йому під час межування записати на свою користь усю долину. 

Формальна зміна володільця спочатку не позначилася на житті селян, 

оскільки дійсне користування лісом і землями продовжувало виконуватися за 

мусульманськими правилами. Згідно з даними МВС Російської імперії від 6 

квітня 1788 р., у процесі межування земель Мегметша бей Кипчацький мав 

п’ять спорів щодо земельних ділянок із джемаат різних сіл за скаргами: 1) 

титулярного радника Арсланбека мурзи села Казіаскер, дружини померлого 

національного духовника Хасан ефенді, вдови Мугомет Тотая села Аджи Елі, 

кримців сіл Казіаскер та Іюн Ічі про заволодіння їхніми землями, садами та 

іншими угіддями Мегметшою мурзою Кипчацьким при селах Бахчі Елі, 

Каялти, Казіаскер, Іют Біль, Іюн Ічі й Аджи-Елі; 2) Мегметши мурзи 

Кипчацького на державних селян с. Бешуй, що зараз Барабанова, про 

заволодіння ними його землями при цьому селі; 3) селян с. Петербурзьких 

мазанок про заволодіння поміщиком Мегметшою мурзою на р. Бели Терек 

їхнім лісом; 4) сл. Зуї від селян про заволодіння Мегметшою мурзою при селі 

Зуї їхньою землею до 50 дес.; 5) Мегметши мурзи Кипчацького на поміщика 

Каракаша та зуйських державних селян про заволодіння земельними 

угіддями на р. Зуї, які він отримав 1788 р. за купівлею від брата Азамата 

мурзи, що виїхав за кордон [5, арк. 5]. У листі Д. де Рішельє А. Бороздіну від 

30 травня 1808 р. зазначено: колезький радник Мегметша мурза Кипчацький 

знову просить  МВС  про затвердження за ним його родової ділянки, яка 

залишилася після його родичів [5, арк. 8]. Відгук кримської Комісії 

підтвердив, що землі були пожалувані мурзі Кипчацькому, але чи були вони 

відмежовані йому – свідчень не існувало [5, арк. 8]. Згодом, після смерті бея, 

ці землі відійшли як спадок його донькам. 

 Конфлікт виник у 1833 р. за межування сусідніх сіл Айвасил та 

Дерекой, що не входили у Кок Озьку долину, але межували з нею. Землемір 
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відвів частину земель, які належали селянам сіл Кок Озу до території селян 

Айвасилю та Дерекою, беручи до уваги слова зятя дочки Мегметши бея, 

котрий був представником її інтересів за межування та стверджував, що ці 

землі цілком належали Мегметші бею, а зараз у вигляді спадку – його 

донькам [28]. Одночасно зять був перекладачем селян. Згодом спадкоємиця 

Мегметши бея почала утискати в правах сусідів-селян: забороняла рубати 

спільний ліс, відбирала нарубаний в їхніх чаїрах, утримувала в себе їх 

худобу, використовуючи це як шантаж, спонукала селян відкликати позов і 

обманним шляхом віддала землі 14 сіл на відкуп генералові Башмакову [28]. 

Сімферопольський окружний суд зволікав із розглядом справи та 

винесенням рішення, був непослідовним у власних діях. Довірена особа 

селян Я. Алєксєєв підтверджував, що за документами спадкоємиці Мегметши 

бея, вона спадкувала лише ділянки (чаїри) двох братів свого батька, які 

виїхали за кордон, а за Відомістю про державне майно, переданої під час 

відкриття Таврійської губернії з Катеринославської Казенної Палати у 

Таврійську Казенну Експедицію 1797 р., Кок Озька дача перебувала у 

черезсмужному володінні Мегметши бея та казенних селян у кількості 27333 

дес. землі. Причому володіння селян охоронялося законною давністю та 

правом, дарованим кримцям 21 лютого 1833р. [28, арк. 17]. У більшості 

відомостей, складених за наказом керівництва на початку ХІХ ст., місцевість 

Кок Оз позначалася як така, що належала Мегметші бею. У відомості про 

кількість населення в Перекопському повіті за 1805 р. господарем Кок Озу 

зазначено Мегмедіна мурзу та кримця Аді [230, с. 101]. У справі поміщика 

Казі проти селян сіл Ефенді кой та Ескель у проханні І. Казі до начальника 

Таврійської губернії В. Пестеля від 28 травня 1854 р. прохач, звинувачуючи 

З. Ветвицького у підбурюванні селян до відкриття справи проти нього у 

власних інтересах, стверджував, що у 1838 р. З. Ветвицький радив татарам 

Ялтинського повіту Кок Озької округи розпочати процеси із Мегметшою 

мурзою Булгаковим, а коли вони його розпочали, він прийшов до поміщика 
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Булгакова, пропонуючи йому свої послуги з написання необхідних йому 

паперів [7, арк. 87].  

Можлива наявність третьої сторони не впливала на законність підстав 

розпочатої справи. На прикладі справи у Кок Озькій окрузі ми 

пересвідчилися, що за її державного та судового розгляду виникла колізія і 

між самими нормами російського права, і між нормами двох правових 

систем, якою зумисно намагалася скористуватися спадкоємиця Мегметши 

бея. Вона полягала у наступному: російське позитивне право вимагало 

документального підтвердження права власності на земельні ділянки. Влада 

зробила виняток для Криму, враховуючи специфіку регіону. Російське право 

не розрізняло об’єкти права власності. Земельні, лісові й водні ділянки 

підпорядковувалися одним правилам, а мусульманське право вводило ці 

об’єкти у різний юридичний режим. На практиці за розгляду скарг селян про 

порушення спадкоємицею встановленого звичаєм та нормами 

мусульманського права умов володіння лісовими ділянками (адже спір 

фактично вівся саме про них; усі визнавали безумовне право приватної 

власності на чаїри, які належали кожній зі сторін окремо) владні органи 

пропонували селянам у випадку наявності документальних актів, 

підтверджуючих їх права, надати їх. Не було звернено увагу на те, що і 

селяни, і спадкоємиця визнавали: за усталеним звичаєм, ліс вважався 

спільною власністю. Під час вибору двох систем, які водночас регулювали 

один тип відносин, спадкоємиця обрала вигідний для неї. Справа набула 

широкого резонансу, адже стосувалася найбільшої земельної ділянки. Вона у 

той час виявилася дуже показовою і стосовно практичного застосування 

правових норм та імплементації легалізованих положень мусульманського 

права у російську правову систему.  

Право Російської імперії знало відомі дотепер більшість із правочинів. 

Підданим дозволялось здійснювати такі правочини стосовно землі, як 

купівля-продаж, оренда, дарування, заповіт тощо.  
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  Правове регулювання купівлі-продажу після анексії 1783 р. 

здійснювалося на підставі низки нормативно-правових актів. Іменний Указ 

від 12 грудня 1801 р. дозволяв купецтву, міщанству та казенним селянам 

набувати землі купівлею [63, с. 863]. Сенатський Указ від 14 травня 1804 р. 

доповнив його дію правом купувати землі людям духовного звання [78, с. 

312]. Згідно з п. 1 ст. 6 іменного Указу «Про порядок провадження цивільних 

справ; про права апеляції та про публічний продаж маєтків» від 13 квітня 

1799 р., губернські правління були уповноважені в порядку виконавчого 

провадження здійснювати продаж із торгів усіх рухомих та нерухомих 

маєтків [51, с. 615]. Сенатський Указ від 23 травня 1804 р. у порядку 

виконавчого провадження дозволяв продавати нерухомі ділянки без 

аукціону, а ті, які перебували в опіці, – із посередництвом опікунів [79, с. 

325]. Сенатський Указ від 31 травня 1804 р. забороняв продавати, заставляти 

та купувати ділянки, які знаходилися в опікунському управлінні [81, с. 352]. 

Сенатський Указ від 14 лютого 1805 р. оголошував нікчемними всі купчі, 

укладені на ділянки, що перебували під забороною [82, с. 822]. Іменний Указ 

від 20 квітня 1807 р. не дозволяв казенним селянам, купцям та іншим людям 

простого звання віддавати на відкуп землі, придбані у власність від дворян, а 

також земель, куплених дворянами від тих станів [87, с. 1172]. Найвище 

затверджена доповідь міністра уділів Габліца «Про дозвіл після укладання 

купчих на землі, які купляли удільні селяни в приватних володільців, 

розписуватися в книгах за вірчими листами Департамента раднику тієї 

Удільної експедиції, відомству якої належатиме покупець» від 5 листопада 

1800 р. містила дозвіл купувати удільним селянам землі в приватних 

володільців за умови, якщо вони будуть приписувати куплені землі до 

селища, до котрого належать покупці [59, с. 372]. Вона вводила правило, 

згідно з яким укладання купчих мало відбуватися у губерніях, де  

знаходилися продавці земель [59, с. 372]. У ст. 1 гл. 1 Указу Сенату «Про 

поземельне право на Таврійському півострові та про полегшення в ньому 
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межування» від 21 лютого 1833 р. кримцям дозволявся продаж земель, які їм 

належали не тільки за документами, а й за 10-річним терміном володіння до 

видання зазначеного Указу [101, с. 106]. У ст. 5 гл. 1 було визначено, що 

продаж земель, котрі перебували в спільному володінні кримців, був 

дозволений лише за таких обставин: 1) ділянка, яку продавали, мала 

становити не більше третьої частини громадської землі; 2) продаж можна 

здійснювати за рішенням не менше 2/3 джемаат; 3) продаж обов’язково 

повинен бути затвердити генерал-губернатор, який кожного разу мав 

переконуватися, що угода не спричинить незручностей для джемаат і дасть 

знати про згоду міністрові фінансів; 4) виручені від продажу гроші необхідно 

використовувати на користь джемаат [101, с. 106–107]. У ст. 8 гл. 1 Указу 

було дозволено укладати купчі кріпості на всі татарські ділянки, розташовані 

на Південнобережжі Криму й у гірській місцевості [101, с. 107]. Сенатський 

Указ від 17 січня 1804 р. заборонив викуповувати продані й закладені 

ділянки після сплину трирічного терміну [73, с. 20].  

  У Російській імперії була поширена письмова форма купівлі-продажу. 

Укладений правочин фіксувався купчою кріпостю, віддача земельної ділянки 

під заставу – закладною кріпостю. Зазначені документи виконували в державі 

функцію сучасного договору купівлі-продажу. В них містилися основні 

положення угоди – предмет, ціна, строк. Надавалися генеральний план 

земельної ділянки та межова книга. За їх наявності мало бути зазначено: що 

земельна ділянка, яку продавали, нікому не продана, не віддана в оренду та 

під заставу; вона не обтяжена боргами; вона не становить спадок. Реквізити 

угоди – ім’я сторін, дата і підпис. За неграмотних осіб свій підпис ставили 

довірені особи, про що зазначалося в тексті договору. Кріпості записували у 

відповідні кріпосні книги. Об’єктом угоди могло бути і село. Так, 7 червня 

1805 р. колезький асесор Аташ мурза Ширинський продав село Утеміш Елі з 

великим фруктовим садом, орною та сінокісною землею і чотирма 

будинками, яке він отримав од пращурів, таврійському губернаторові Д. 
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Мертваго ціною у 3600 руб. [3, арк. 3]. У кріпосній книзі від 5 липня 1805 р. 

було записано, що угода відбулась для поселення виїжджаючих до Криму з-

за кордону колоністів, і, крім ділянки, також було продано усі татарські 

будинки в селі… всього за 467 руб.; загальна ціна угоди дорівнювала 4067 

руб. [3, арк. 6]. 

  Суб’єктами спадкування були право- та дієздатні особи, піддані 

Російської імперії чоловічої та жіночої статі. Заповіт також міг відказуватися 

на користь дітей, держави. У кримській спільноті особливою формою 

заповіту був вакуф. У цьому випадку земля відказувалась на користь Аллаха. 

Об’єктом угоди була земельна ділянка, а заповіт регулювався на підставі 

низки нормативно-правових актів. Сенатський Указ від 23 лютого 1805 р. 

постановляв, що у випадку смерті чоловіка в мусульманській сім’ї дружині 

мала бути виділена 1/8 частина з рухомого та нерухомого майна [83, с. 843]. 

Це не було загальним правилом. Враховували дві обставини – наявність дітей 

та особливість мусульманської сім’ї, яка могла налічувати від однієї до 

чотирьох дружин. То була мінімально встановлена кількість спадку за 

максимальної кількості родини. У випадку, коли після чоловіка не 

залишилося дітей, кожна дружина отримувала ¼ частку майна [83, с. 843]. 

Усе інше переходило до роду померлого [83, с. 843].  Згідно  з правилом 

Найвище затвердженої доповіді Сенату від 18 липня 1806 р., після смерті 

чоловіка вдова одержувала рівну частину в спадку разом із дітьми [86, с. 

652]. Відповідно до сенатського Указу від 27 квітня 1814 р., заміжнім 

донькам померлого повинно було виділятися 15 часток зі 100 [93, с. 778]. 

Якщо ж власник родового маєтку помер, не залишивши після себе 

спадкоємців, то такий маєток за сенатським Указом від 29 січня 1802 р. мав 

бути повернений до інших членів його роду [64, с. 34].  

  Іменний сенатський Указ від 6 березня 1800 р. забороняв спадкувати 

родові маєтки незаконнонародженим дітям, котрим не було даровано 

повного фамільного права [55, с. 69]. Згідно з іменним Указом від 23 лютого 
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1804 р., бездітна особа могла заповідати родовий маєток не близькм, а 

далеким родичам [74, с. 148]. Відповідно до сенатського Указу від грудня 

1802 р., маєток міг бути розподілений між спадкоємцями і за життя 

володільця у випадку, якщо його дії загрожували існуванню маєтку 

(недостойні його стану вчинки, велика заборгованість тощо) [69, с. 420–421]. 

Була поширена письмова форма заповіту. Земельну ділянку вводили до 

складу спадкового майна укладанням духовної кріпості. У заповіті зазначали 

такі основні положення: спадкодавець і спадкоємець, предмет спадку, розмір 

спадку, в окремих випадках – умови отримання спадку. Реквізити заповіту –

ім’я сторін, дата і підпис. За неграмотного спадкодавця підпис ставила 

довірена особа, що зазначалося у тексті документа. Мало бути зазначено, що 

спадкодавець перебував у повному ясному розумі та при світлій пам’яті. 

  Сенатський Указ від 16 березня 1811 р. визнавав недійсним заповіт, в 

якому родова ділянка відказувалася в обхід родичів того ж роду. Він 

дозволяв бездітному володільцеві заповідати свій маєток лише одному 

родичеві своєї родини, а не багатьом [91, с. 579]. Сенатський Указ від 26 

жовтня дозволяв бездітним володільцям заповідати родовий маєток одному з 

родичів своєї родини за чоловічою, а не жіночою лінією [92, с. 884]. Закон 

давав право поміщикам утримати маєток в межах власного роду, зберегти 

майно для нащадків. 

Правове регулювання оренди здійснювалось у Таврійській губернії на 

загальних підставах. Відносини оренди між орендодавцем та орендарем 

укладались письмово. Істотними ознаками договору оренди були: суб’єкти  –

орендодавець та орендар; предмет – земельна ділянка, яка здавалася в 

оренду; строк оренди і ціна. Зазначали також права й обов’язки кожної зі 

сторін під час орендних відносин. Орендодавець повинен був завірити, що 

земельна ділянка, яку віддавали в оренду, нікому не продана, не віддана в 

оренду, ніде не заставлена, на ній немає боргів, вона не становить спадок.  
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Іменним Указом від 4 січня 1808 р. було дозволено з метою запобігання 

утворенню черезсмужного володіння здійснювати обмін земель між 

казенними селянами та поміщиками за умови згоди обох сторін та 

затвердження вищого керівництва [89, с. 5]. Для запобігання зловживань під 

час здійснення обміну місцеві органи у вигляді казенної палати та 

начальника губернії повинні були стежити за виконанням процедури. 

Відповідно до загальних правил, обмінюватися земельними ділянками могли 

й інші суб’єкти права – фізичні особи чоловічої та жіночої статі. Міна 

здійснювалась у письмовій формі. Істотні умови договору міни були: 

суб’єкти – фізичні особи, предмети – земельні ділянки, які підлягали обміну 

зі зазначенням їхнього розміру та властивостей. Реквізити – імена суб’єктів, 

дата, їхній підпис. 

На території півострова із появою переселенців поширились 

правовідносини, не знайомі місцевому населенню. До таких відносин 

належала застава. Фізичні особи, які потребували грошей, закладали для їх 

отримання землю. Для здійснення правочину між заставодавцем та 

заставоотримувачем укладали письмовий договір, що містив такі істотні 

умови: суб’єкти – правоздатні фізичні особи, предмет – земельна ділянка, 

законним власником якої був заставоотримувач, ціна – грошова сума, 

еквівалентна вартості земельної ділянки, яку заставодавець передавав 

заставоотримовачу; строк – термін часу, на який укладався правочин. У 

випадку прострочення або неспроможності повернути гроші земельна 

ділянка переходила у власність заставодавця. Сенатський Указ «Про 

невіддання законно набутих маєтків на відкуп» від 9 січня 1800 р. 

зазначалося, що у випадку смерті заставоотримувача до сплину 

встановленого в договорі строку, його спадкоємець міг сплатити 
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заставодавцеві гроші до обертання заставної у кріпость1 і отримати ділянку в 

своє володіння [53, с. 5].  

В інших випадках земельні ділянки, які втрачав власник унаслідок 

наявності великих боргів перед кредиторами, для покриття суми його боргу 

продавалися з публічного аукціону. Правила продажу земельних ділянок з 

публічного аукціону регулювали іменний Указ «Про порядок провадження 

цивільних справ; про права апеляції, і про публічний продаж маєтків» від 13 

квітня 1799 р. та сенатський Указ «Про правила аукціонного продажу 

маєтківвід 7 березня 1801 р. » [51, с. 614; 52, с. 569]. Зокрема, у п. 6 іменного 

Указу від 13 квітня 1799 р. встановлено, що продаж рухомих і нерухомих 

ділянок за казенними та партикулярними стягненнями фізичних осіб як 

частина виконавча належав до губернських правлінь, яким доручалося: 1) 

здійснювати продаж усіх нерухомих ділянок та рухомих, окрім 

маловажливих у повітових містах речей, у губернському місті й особистим 

головуванням губернатора, а у випадку його зайнятості – при радникові 

губернського правління та при губернському прокурорі, у разі продажу за 

казенним стягненням – при членові казенної палати, за партикулярного 

стягнення – при членові другого департаменту палати суду та розправи, у 

випадку продажу купецької ділянки – при декількох членах міського 

магістрату; 2) продавати нерухому ділянку з триразових публічних торгів, 

але угоду підписувати через день після третього торгу, а рухому ділянку (за 

винятком осіб без землі) – з використанням молотка, з аукціонного торгу[51, 

с. 615–616]. 

  Російське законодавство під час регулювання земельних відносин 

містило певні прогалини, які використовували в своїх інтересах зацікавлені 

особи. Наприклад, не заборонявся перепродаж землі. Дослідник А. Чеглок 

описував, що «в 1828 р. герцогу Ангальт-Кетенському за найвищим 

                                                           
1тобто  – до перетворення договору застави на договір купівлі-продажу, який іменували в Російській імперії 

купчою кріпостю – авт. 
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повелінням була відведена земля… в кількості 48987 дес. на умовах 

облаштування зразкового господарства… зі сплатою уряду обумовленого (по 

25 коп. с десятини) земельного податку з тим, що після виконання 

володільцем умов земля ставала його повною власністю. Герцог не полінився 

виконати ці «важкі умови», чесно сплатив 12500 руб. річного податку, після 

чого… розпродав землю, яка звалилася на нього з неба, поклавши в кишеню 

525 тис. руб.» [298, с. 34]. 9 жовтня 1816 р. Гульсум, дружина померлого 

Мегмета Шишман оглу, брата Абдул Ваапа, яка мешкала у селі Партек 

Сімферопольського повіту, звернулася в Комісію для вирішення земельних 

скарг із проханням. За її словами, Абдул Ваап, що виїхав за кордон у 1800 р., 

залишив її чоловікові власну ділянку, яка була йому доручена в присутності 

усіх мешканців. Ділянка складалася з двох садів. Чоловік помер у 1811 р. 

Після смерті його рідна сестра Айше, приїхавши зі села Кууш, цю ділянку 

без усякого права продала виправникові Барабашеву [1, арк. 1]. У поясненні 

Сімферопольському нижньому земському суду від 1 вересня 1817 р. 

Барабашев зазначив, що він ніколи нічого не купляв від татарки села 

Партеніт Айше у тому селі, а купив у селі Партеніт ділянки від татарина села 

Гурзуф Усеїна Абдураман оглу [1, арк. 5]. Надана Барабашевим у 

підтвердження своїх аргументів купча кріпость із Усеїном Абдураман оглу 

стосовно купівлі у нього низки земельних ділянок за 1 тис. руб. була визнана 

судом фіктивною [1, арк. 16, 31]. Його було звинувачено у зловживанні 

службовим становищем, оскільки на момент укладання фальшивої угоди він 

володів інформацією щодо стану земель у Таврійській губернії та в її повітах. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1) Унаслідок анексії 1783 р., Крим увійшов до складу Російської імперії. 

Мусульманську систему права було змінено на континентальну. Це істотно 

позначилось на розвитку земельних відносин у Криму, призвело до появи 
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нових форм власності на землю, які за своїм значенням суттєво відрізнялися 

від старих форм для кримців. 

2) Створення Таврійської губернії відбувалося у три етапи. Спочатку було 

засновано Таврійську область, потім – Новоросійську губернію, як 

проміжний етап, й після того проголошено Таврійську губернію. Кожному з 

цих періодів відповідали певні правові і суспільно-політичні процеси, що 

відбувалися у регіоні і супроводжувалися перерозподілом власності на землю 

між суб’єктами земельних відносин.  

3) Змінилися джерела права та форми правового регулювання у сфері 

земельних відносин. Головну роль почали відігравати закони і формальні 

документи, які не відповідали культурі й ментальності кримців. На практиці 

це зумовило виникнення бюрократичної тяганини. Земельні спори між 

кримцями та російськими поміщиками розглядали у комісіях і судах 

упродовж років і десятиріч. У цей час поміщики, котрі заволоділи новими 

землями, намагалися за допомогою інших неправових способів вижити 

законних власників з їхніх земельних ділянок. Зазначені проблеми призвели 

до обезземелення кримців, які залишилися проживати у губернії.  

4) Певного значення для кримців зберегли звичаєві джерела, які 

продовжували функціонувати на основі місцевих традицій і мусульманського 

права. До них ми зараховуємо вакуф та шифат. Вони допомогли втримати 

певну частину власності на землю за їхніми дійсніми власниками-

користувачами. Влада пізно звернула увагу на правову регламентацію 

землекористування у сфері вакуфа і шифата, унаслідок чого упродовж 

тривалого часу їхня практична реалізація залишалася прогалиною в правовій 

системі Російської імперії. Продовжувалася тенденція до концентрації 

власності на землю духовними осібами за допомогою створеного російською 

владою Таврійського мусульманського духовного правління. Із формуванням 

цієї організації окупантам вдалося досягнути кількох цілей: суспільної – 

розколоти достатньо міцно згуртовану кримську джемаат; політичної – 
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знизити авторитет духовних осіб в очах джемаат; земельної – за допомогою 

цієї організації сприяти обезземеленню кримців та у подальшому 

привласнити їхні землі у державний земельний фонд.  

5) Унаслідок здійснюваної окупантами колонізації змінилися етнічний склад і 

характер соціальних відносин у Криму. Почали переважати юридичний 

формалізм, судова тяганина, зловживання владою й правом. Насаджувалося 

кріпацтво, не притаманне кримцям. Таку тенденцію підтримувала і 

заохочувала російська влада. З’явилося багато соціальних елементів, котрі не 

сприйняли специфіку Криму. Їм не вдалося пристосуватися до кримського 

ладу, в тому числі й у сфері земельних відносин. Це спричинило численні 

втечі переселенців з місць поселення, намагання збагатитися на перепродажі 

землі. Колонізатори не знали, як розвивати земельні відносини в Криму. 

Унаслідок цього земельні відносини почали занепадати. 

6) Після анексії Кримського ханства 1783 р. земельну власність розподіляли 

за суб’єктами – на монаршу, поміщицьку, селянську, власність міст та 

власність іноземців, за формою землекористування – на державну, 

колективну, приватну і вакуфну. В сфері правового регулювання земельних 

відносин значно поширилось використання цивільно-правових угод купівлі-

продажу, оренди, застави, заповіту тощо. Усі землі були обміряні, межовані й 

класифіковані на розряди відповідно до їхньої цінності та цільового 

призначення. За цільовим призначенням землі розподіляли на 

сільськогосподарські, орні, садибні, вигінні, лісові та ін. 

7) Здійснене межування земель Таврійської губернії можна 

охарактеризувати як суперечливе та непослідовне. У нормативних актах 

чимало уваги приділялося захисту прав державних службовців – землемірів, 

що призводило до утисків власників земельних ділянок. Унаслідок цього 

зростали скарги та спори стосовно проваджених межувань. Судова тяганина 

позбавляла законних власників, які не мали документів на право власності на 

земельну ділянку, можливості довести претензії на землю, оскільки зростав 
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термін фактичного тримання землі у недобросовісних набувачів, котрі в суді 

посилались на давність володіння земельною ділянкою.  

8) Діяльність комісій з розгляду земельних спорів не досягла мети. Членам 

комісій не вдалося усунути судову тяганину, встановити справедливість у 

судових справах. Причини цих недоліків можна розподілити на: правові – 

складність, невизначеність і заплутаність норм законодавства, надмірне 

навантаження членів комісій, недостатнє врахування особливостей розвитку 

земельних відносин у добу Кримського ханства; соціально-політичні –

відсутність державної стратегії у питанні впорядкування кримського 

земельного питання, підтримка центральною та місцевою владою російських 

переселенців і упереджене ставлення до кримців, прагнення їхнього 

обезземелення, хаотичність у формуванні складу членів комісії тощо. 

9) За укладання правочинів зі земельними ділянками переважала письмова 

форма. Основний вид угод становила купівля-продаж, яку складали у формі 

купчої кріпості. Істотними умовами угод були також строк, ціна, особливості 

користування землею. До прогалин російського земельного законодавства 

належав дозвіл перепродажу земельної ділянки. Під час укладання угод 

нерідко спостерігалися факти злочинів – зловживання службовим 

становищем, введення в оману тощо. 
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РОЗДІЛ 4.  

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

У ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (1861 – 1917 рр.) 

 

4.1 Зміни у правовому регулюванні земельних правовідносин 

унаслідок Селянської та Столипінської реформ у Російській імперії 

 

Українські вчені зазначали, що «до 60-х років ХІХ ст. провідною 

формою господарювання в Російській імперії було кріпосне господарство 

поміщиків. Законодавство закріплювало й охороняло власність поміщиків на 

землю і пов’язані з нею привілеї, закріплювало безправне становище селян-

кріпаків та їхню особисту залежність від поміщиків» [281, с. 63]. Як 

стверджував В. Рубаник, «перша чверть ХІХ ст. характеризувалася великою 

кількістю законодавчих актів, що вносили зміни у цивільне законодавство, 

передовсім – у норми, які регулювали відносини власності… законодавець 

ще не міг дати чіткого визначення ані самим відносинам власності, ані права 

власності, ані встановити коло об’єктів і суб’єктів цього права» [270, с. 282]. 

З погляду О. Заєць, «кріпосна система землекористування стала гальмом на 

шляху розвитку капіталістичних відносин» [200, с. 80]. Натомість капіталізм, 

що «зароджувався у Росії, потребував землі для будівництва заводів та 

фабрик» [281, с. 60], а «технічна відсталість і бідність державних поселень 

робила їх безпомічними у випадку стихійного лиха» [200, с. 81]. М. Лещенко 

вважав причинами змін селянський рух у Росії [234, с. 3]. Ця реформа, на 

думку автора, «була результатом загостреного конфлікту між розвитком 

селянських сил і панівними феодально-кріпосними відносинами. Вона була 

підготовлена всім ходом економічного розвитку країни» [234, с. 3]. Учений 

наголошував, що «панівна система феодальних відносин із переважанням 

відробіткової ренти, вузкістю внутрішнього ринку та повільним 
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накопиченням капіталу гальмувала розвиток виробничих сил і була 

причиною загальної економічної відсталості Росіії [234, с. 57]. Кріпосне 

право… містило і рабство на приватних підставах, і закріплювалось на 

державних засадах» [172, с. 249], а зміни соціально-економічних і політичних 

умов «вимагали модернізації законодавства» [290, с. 61]. На думку Б. 

Єрофєєва, відповідно до Маніфесту, проблеми у земельних відносинах Росії 

спричинило погіршення моралі між людьми. «Однак, справжнім джерелом 

суперечностей були економічні причини: господарство Росії все ширше і 

ширше входило у ринкові відносини, з року в рік збільшувався експорт із 

Росії, що наполегливо потребувало в умовах ринкової конкуренції 

підвищення продуктивності праці. Праця кріпосного селянина різнилася 

низькою продуктивністю» [197, с. 84]. Середина ХІХ ст. стала переломним 

періодом у житті держави.  

Виокремимо такі причини здійснення реформи: 1) правові: а) усталена 

століттями система кріпосного права, яка перестала виконувати свою 

функцію способу закріплення влади поміщиків, не відповідала рівневі 

розвитку суспільства. Росія ледь не останньою розглянула питання про 

відміну кріпосного права у всій Європі; б) некодифікованість законодавства. 

Зібраний упродовж століть правовий матеріал не оброблявся, не 

аналізувався, що призвело до його хаотичності, накопиченості, заплутаності, 

ситуації правової невизначеності, колізійності, виникнення прогалин у праві. 

Це не давало змоги враховувати актуальні питання, які вимагали реагування, 

правового закріпленния і вирішення конфліктів. Безліч актів уже не 

відповідали тогочасним умовам розвитку держави і права. Ці акти не 

обновлювались, не перевидавались, до них не вносили поправок. Отже, 

чимало законів Російської імперії виявились «мертвими» і не підлягали 

застосуванню. Вони застаріли в правовому та моральному значеннях. 

Посилання поміщиків на них обурювало селян; в) правові норми, які 

регулювали земельні відносини, були неконкретизовані. Вони мали 
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загальний характер, не містили точних визначень питань, що ними 

регулювались. Це спричинило непорозуміння у відносинах між поміщиками і 

кріпосними; 2) політичні: а) внутрішня політика, яку здійснювала держава на 

підтримання усталеного порядку. Держава перестала виконувати функцію 

піклування про мешканців; б) нестабільна зовнішня політика, що призвела до 

двох війн, і суперечлива внутрішня політика держави, яка не вирішувала 

актуальних питань в усіх сферах життя суспільства, руйнуючи засади 

державного ладу імперії; в) недієздатність правлячої еліти, апатичної та 

застарілої. Представники молодого покоління, здатні принести нове, 

нехтувались нею. Правляча еліта була проти змін і намагалась зберегти лад, 

вигідний для її існування; 3) економічні: перехід країни від кріпацької 

системи економіки і господарювання до капіталістичної. Російська імперія не 

мала достатньої кількості заводів, фабрик і мануфактур, неефективно 

розробляла і реалізовувала природоресурсовий потенціал країни. Нові 

технології не розвивалися, а винайдені за кордоном важко імплементувалися 

у виробництво; 4) соціальні: а) різка соціальна диференціація і розшарування 

у суспільстві; б) консерватизм суспільства, яке не бажало змін. Реформи 

відбувались «зверху»; в) невеликий прошарок інтелігенції, що не впливав на 

суспільство. Царизм жорстоко придушував повстання.  

Н. Ярмиш зазначав, що «до аграрної реформи 1861 р. селяни не мали 

практично жодних особистих прав на землю» [309, с. 11]. 30 березня 1856  р. 

вийшла Урядова програма «Про засади, які повинні слугувати керівництвом 

за розгляду проектів положень губернських комітетів» [297, с. 12]. Вона 

передбачала створення спеціальних органів, що мали завдання втілювати 

реформи у життя. Була розроблена концепція реформи, принципи якої 

закріплювались в акті. Програма передбачала такі засади провадження 

реформи: надання селянам прав вільних сільських обивателів; вони мали 

увійти до загального складу вільного сільського стану в державі; їх 

розподіляли на сільські громади, які повинні були мати власне громадське 
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управління; владу над особистістю селянина за виконання або порушення 

обов’язків члена сільської громади зосереджували громада та обрані члени; 

поміщику було дозволено мати справу лише з громадою; громада відповідала 

круговою порукою за кожного зі своїх членів за виконання казенних і 

поміщицьких повинностей; селяни повинні були стати земельними 

власниками [297, с. 12].  

Після складання Програми 20 листопада (2 грудня) 1857 р. було видано 

рескрипт віленському генерал-губернаторові В. Назимову. М. Лещенко 

зауважував, що «рескрипт був офіційною програмою уряду зі селянського 

питання, мало в чому змінюючи існуючий стан речей і відміняючи лише 

особисту залежність селян від поміщиків…. Це перехідний стан селян» [234, 

с. 86]. Головні положення рескрипту передбачали, що губернські комітети 

після їх відкриття зобов’язані приступити до складання в кожній губернії… 

докладного проекту про влаштування та покращення побуту поміщицьких 

селян; для поміщиків зберігалося право власності на всю землю, але селянам 

залишалась їхня садибна осідлість, яку вони впродовж певного часу набували 

у власність шляхом викупу; за надану в користування кількість землі селяни 

або платили оброк, або відробляли панщину поміщикові; селян розподіляли 

на сільські громади; поміщикам надавалася вотчинна поліція, що повинна 

була забезпечувати належну сплату державних і земських податків та 

грошових зборів [297, с. 22].  

З погляду П. Захарченка, проблема значно загострилась, оскільки 

«російське законодавство не передбачало правових норм, якими б 

регулювалася примусове передання землі від одного суб’єкта до іншого… 

склалася правова дихотомія, коли успішне проведення земельної реформи 

ставилося у залежність від обмеження права власності поміщика на землю та 

від звуження практики застосування обов’язковості праці селянина» [201, с. 

33]. Поміщики Криму здебільшого підтримали зміст перетворень, окреслених 

у рескрипті [201, с. 34]. У 1859 р. при Головному комітеті були створені дві т. 
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зв. редакційні комісії для розгляду матеріалів, підготовлених губернськими 

комітетами, і для складання проекту закону про звільнення селян. Фактично 

вони злилися в одну. Як зазначав С. Секиринській, «у Таврійській губернії 

напередодні реформи 1861 р. переважали поміщицькі володіння, що 

перевищували 1 тис. дес., вони становили майже 84% всіх ділянок» [279, с. 

113].  

Розглянемо акти, видані 19 лютого 1861 р., що становили зміст 

Селянської реформи. За сферою дії та суб’єктним складом їх можна 

розподілити на: 1) загальноімперські: Маніфест «Про наймилостивіше 

дарування кріпосним людям прав стану вільних сільських обивателів і про 

влаштування їх побуту» [107, с. 128]; іменний Указ «Про вчинення 

належного розпорядження до приведення у виконання Положень і Правил 

про селян і дворових людей, які вийшли з кріпосної залежності» [108, с. 135]; 

іменний Указ «Про заснування Головного комітету про влаштування 

сільського стану і про закриття Головного комітету зі селянської справи» 

[109, с. 138]; іменний Указ «Про заснування у державній канцелярії нового 

відділення зі справ про влаштування сільського стану» [110, с. 140]; Найвище 

затверджене Загальне Положення «Про селян, які вийшли з кріпосної 

залежності» [111, с. 141]; Найвище затверджене Положення «Про 

влаштування дворових людей, котрі вийшли з кріпосної залежності» [112, с. 

170]; Найвище затверджене Положення «Про викуп селянами, які вийшли з 

кріпосної залежності, їх садибної осілості, та про сприяння Уряду до набуття 

цими селянами у власність польових угідь» [113, с. 174–175]; Найвище 

затверджені Правила «Про порядок приведення у дію Положень про селян, 

які вийшли з кріпосної залежності» [115, с. 218]; Найвище затверджені 

додаткові Правила «Про устрій селян, поселених у ділянках дрібнопомісних 

володільців, і про допомогу цим володільцям» [117, с. 372]; Найвище 

затверджені додаткові Правила «Про селян, котрі відробляли роботи на 

поміщицьких фабриках» [118, с. 386]; Найвище затверджена думка 
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Державної Ради «Про відчуження, передання за спадком і віддання у заставу 

та оренду населених поміщицьких земель і ділянок після видання Положень 

про селян, які вийшли з кріпосної залежності» [119, с. 399]; іменний Указ 

«Про складання пропозицій щодо застосування головних засад Положень про 

селян, поселених на поміщицьких землях, до селян державних і взагалі 

поселених на землях казенних, і про надання ним негайно деяких полегшень» 

[120, с. 436] від 5 березня 1861 р.; 2) місцеві: Найвище затверджене 

Положення «Про губернські та повітові установи зі селянських справ» [114, 

с. 202], Найвище затверджене місцеве Положення «Про земельний устрій 

селян, поселених на поміщицьких землях у губерніях Великоросійських, 

Новоросійських і Білоруських» [116, с. 231].  

За формою акти розподілялися на: маніфести; положення; правила та 

накази. Обнародування Маніфесту в Сімферополі відбулося 16 березня, а в 

інших населених пунктах губернії – від 17 березня до 2 квітня 1861 р.  [30, с. 

257, 330, 444]. Б. Єрофєєв виокремив такі принципи здійснення реформи: 1) 

власність на землю зберігалась за колишніми власниками-поміщиками; 2) 

селяни отримали садибну осідлість і наділи на умовах подальшого викупу 

або відробки; 3) селяни виступали як соціальний суб’єт земельно-правових 

відносин лише у складі громади; 4) повинен обов’язково мав бути 

забезпечений фіскальний і казенний інтерес під час реорганізації земельних 

відносин [197, с. 83–84]. П. Захарченко констатував, що «норми пакету 

законодавчих актів 19 лютого 1861 р. розрізняли 2 види землеволодіння і 

землекористування: а) землі, набуті незалежно від наділу; б) надільні землі, 

тобто садибні й польові» [201, с. 83]. За М. Лещенком, «найреакційнішою 

стороною реформи… було збереження поміщицького землеволодіння» [234, 

с. 117]. На думку П. Захарченка, «Маніфест окреслював стратегічний напрям 

проведення реформи у Росії, в тому числі створював юридичні підстави для 

докорінного оновлення галузі земельних відносин» [201, с. 62]. В. Возгрін 

вважав: «реформа 1861 р. порушила соціальну рівновагу» [175, с. 678].  
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Ми можемо частково погодитися із двома твердженнями. Земельні 

відносини змінили правовий вектор розвитку з феодально-кріпосних 

відносин на ринково-договірні з переважанням зобов’язального елементу. 

Маніфест визначав, що поміщики, зберігаючи право власності на всі землі, 

які належали їм, надавали селянам за встановлені повинності у постійне 

користування їхню садибну осідлість і певну кількість землі та інших угідь. 

За це селяни були зобов’язані виконувати на користь поміщиків певні 

повинності. У цьому перехідному стані селян називали 

тимчасовозобов’язаними, [107, с. 131] котрим надавалось право викупляти 

їхню садибну осідлість, а зі згоди поміщиків – набувати у власність польові 

землі й інші угіддя, відведені їм у постійне користування [107, с. 131]. Отже, 

права дворян і кріпосних формально зрівнювались. Згідно з Маніфестом, 

кріпосні отримали право володіти землею, можливість самостійно 

розпоряджатися майном, відстоювати права в суді. Фактично здійснювався 

перехід до нової форми закріпачення селян. Селяни отримали у постійне 

користування власні садибні осідлості, де мешкали за платню та повинності. 

Вони не могли ними ані володіти, ані розпоряджатися на свій розсуд. 

Поміщики могли  висловлювати згоду і добровільно, і шляхом укладання зі 

селянином договору, який передбачав виплату власникові грошової 

винагороди або виконання повинностей.  

Спостерігаємо двоякість положень Маніфесту: з одного боку, це – крок 

уперед у визнанні прав людини, що відбулося вперше у Російській імперії. З 

іншого – влада не покращила становища селян. Із особистого рабства вони 

потрапили у рабство економічне, грошове.  Так, згідно ст. 1 «Положення про 

селян, які вийшли з кріпосної залежності», кріпосне право на селян, котрі 

поселені на поміщицьких ділянках, і на дворових людей, скасовувалося 

назавжди» [111, с. 141]. Ця норма була декларативною, оскільки в ст. 4 

установлювалось: селяни за відведену… ділянку зобов’язані відбувати на 

користь поміщиків «визначені в місцевих положеннях повинності працею 
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або грошима» [111, с. 141]. У ст. 6 перелічувалася низка умов, за якими селян 

наділяли землею, та виконання ними за це повинностей: 1) добровільність 

угоди між поміщиками і селянами; 2) наділ, що надавали селянам у постійне 

користування для забезпечення їхнього побуту і справного виконання ними 

державних повинностей, не повинен бути менший, аніж розмір, визначений з 

цією метою місцевими положеннями; 3) повинності селян на користь 

поміщика, що вони виконували своєю працею, визначалися лише 

тимчасовими договорами на термін не більше трьох років; не заборонялось 

відновляти ці договори за бажання обох сторін, але також тимчасово, не 

більше трирічного строку; 4) угоди між поміщиками та селянами не повинні 

були суперечити загальним цивільним законам і обмежувати особистих, 

майнових та станових прав, які надавало селянам це Положення [111, с. 142]. 

У ст. 7 було зазначено про складання уставних грамот, де повинні були 

названі постійні земельні відносини між кожним поміщиком і селянами, 

поселеними на його землі [111, с. 142]. Складали документи поміщики. Вони 

також мали право самостійно визначати особливості земельних відносин між 

ними і селянами, поміщики могли нав’язувати селянам власну волю й умови. 

Стосовно землі існував істотний момент: її передання було можливе лише 

оплатним способом, що на практиці розоряло селян, які ще не встигли 

матеріально зміцніти. У ст. 8 було встановлено, що поміщики… не 

зобов’язані були надалі в жодному випадку наділяти їх якоюсь зверх того 

кількістю землі» [111, с. 142]. За ст. 9, з поміщиків знімались такі 

повноваження: 1) обов’язок годувати і прихистити селян; 2) відповідальність 

за внесення селянами державних податків і здійснення ними грошових та 

натуральних повинностей; 3) обов’язок клопотати за селян із цивільних і 

кримінальних справ; 4) відповідальність за них у всіх казенних стягненнях – 

штрафах, поїмках та ін. [111, с. 142].  

Отже, з поміщиків було знято всі обов’язки, пов’язані з їхнім 

становищем кріпосників. Відповідно до ст. 11, селянам надавалось право 
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викупляти у власність їхню садибну осідлість шляхом сплати певної 

викупної суми [111, с. 143]. У ст. 13 передбачалось два способи припинення 

земельних відносин між поміщиками та селянами у випадку, якщо селяни: а) 

добровільно відмовляться… від користування наданим їм наділом; б) 

перейдуть… в інші стани [111, с. 143]. Отже, правове становище селян 

створювалось штучно, формально і декларативно. Згідно зі ст. 18, поміщикам 

були делеговані адміністративні функції: до їх ведення відводили вотчинну 

поліцію. У ст. 37 було установлено: селяни користувалися і розпоряджалися 

як своїм надбанням набутими у власність… землями селянського наділу та 

викупними садибами … але з обмеженням, що впродовж перших дев’яти 

років від затвердження Положення ці землі не могли бути відчуджені або 

закладені стороннім особам, котрі не належали до громади, хоча 

«переуступка і віддача у заставу таких земель членам тієї ж сільської громади 

не заборонялася» [111, с. 146]. У цій нормі закладався принцип, що землі, які 

перебували у складі сільської громади, не дозволялось передавати шляхом 

укладання угоди до іншої громади навіть на визначений термін. Отже, 

формально всі члени сільської громади отримували рівну можливість 

економічно розвиватися. Однак, знову ж таки у привілейованішому 

становищі опинялися поміщики, адже ця норма була введена із урахуванням 

їхніх інтересів. Вони були єдиним суб’єктом, кому селяни могли закладати 

свої землі. Ст. 164 Положення передбачала комплекс повинностей, які 

селяни, що вийшли з кріпосної залежності, були зобов’язані виконувати: 

подушний податок; збір на забезпечення продовольством; земські збори 

(державні й загальні губернські та приватні); збір на заготовлення окладних 

листів за податки і збори [111, с. 165].  

Положення про викуп селянами, які вийшли з кріпосної залежності, їх 

садибної осідлості і про сприяння уряду до набуття цими селянами у 

власність польових угідь» розвивало та доповнювало загальні принципи 

реформи. У ст. 2 повторювалася норма ст. 11 попереднього положення про 
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надання селянинові права викупляти у власність свою садибну осідлість, а у 

ст. 3 – дубльовано норму Маніфесту про згоду поміщика на набуття у 

власність селянами польових земель і угідь[113, с. 175]. У ст. 9 законодавець 

конкретизував способи викупу садибної осідлості: повністю; одночасно 

всією громадою, яка мала спільну осідлість; окремо кожним домогосподарем 

[113, с. 176]. На думку А. Лєонтьєва, «поміщики фактично отримали викуп 

від селян лише за оплату перших двох десятин землі» [225, с. 171]. Місцеве 

положення про земельний устрій селян, поселених на поміщицьких землях у 

губерніях Великоросійській, Новоросійській і Білоруській» регулювало 

процес виходу селян з кріпацтва у Таврійській губернії. Згідно зі ст. 10, усі 

землі розподіляли на три смуги –нечорноземну, чорноземну та степову [116, 

с. 233]. Відповідно до ст. 15, Таврійська губернія належала до степової зони 

[116, с. 235]. За ст. 16, землі степової смуги містили дванадцять частин, з 

яких сім належало до Новоросійської губернії [116, с. 235]. А. Маркевич 

зазначав, що Таврійську губернію для запровадження реформи розділили на 

три частини, і для кожної з них установили визначений розмір наділу на 

душу. До першої частини увійшли передгірні райони Сімферопольського та 

Феодосійського повітів (3 дес. на душу), до другої – Бердянський повіт (5 

дес. на душу), решта повітів – до третьої (6, 5 дес. на душу) [240, с. 22]. Отже, 

сільська громада була суб’єктом права користування земельними ділянками. 

Положення передбачало і регламентувало у ст.ст. 18 і 19 два випадки, коли 

міг виникнути конфлікт: 1) якщо селянський наділ перевершував вищий 

розмір наділу, розрахований на всю сільську громаду… то поміщик міг 

відрізати залишок у своє розпорядження; 2) якщо селянський наділ був 

менший від нижнього розміру наділу, розрахованого на всю сільську 

громаду… то поміщик мав право або додати певну кількість землі, або 

знизити повинності селян пропорційно до кількості землі. У випадку, коли 

селяни віддавали перевагу зменшенню повинностей збільшенню їх наділу, їм 

дозволялось відмовитися від наділа землі [116, с. 236]. За кріпосного права 
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землекористування селян не обмежувалось наданими їм наділами. Селяни 

безкоштовно користувались вигонами поміщика, отримували дозвіл пасти 

худобу в поміщицькому лісі, на лузі, у полі. Із відміною кріпосного права 

селяни могли користуватися цими поміщицькими угіддями за додаткову 

платню. Акт надавав поміщикові право переводити селянські садиби на інше 

місце, а до переходу селян на викуп обмінювати їхні наділи на свою землю, 

якщо на селянському наділі виявлялись корисні копалини або ж ця земля 

була необхідна поміщикові для його господарських потреб. У ст. 160 

Положення було встановлювлено, що повинності селян розподілялися на: 

грошові (оброк) та іздольні (панщина)» [116, с. 256]. Їхній розмір визначали 

шляхом досягнення домовленності між поміщиком і громадою; він залежав 

також від розмірів земельної ділянки, наданої у користування.  

У Найвище затвердженій думці Державної ради від 18 січня 1866 р. 

було розширено основні положення реформи на державних селян [125, с. 34]; 

Найвище затверджена думка Державної ради від 18 березня 1886 р. 

забороняла самовільні сімейні поділи [132, с. 116]. Потрібен був дозвіл 

сільського сходу. В законах від 12 липня 1889 р. імператорський уряд ввів 

посаду земських начальників [134, с. 511]. Вони мали право звільняти 

неугодних їм представників сільського самоврядування, розглядати рішення 

сільського сходу, припиняти виконання цих рішень, накладати штрафи на 

селян і на власний розсуд, без суду, піддавати селян тілесним покаранням, 

арештам та ін. [281, с. 64]. В Указі «Про пониження викупних платежів», у 

ст. 2 зазначалось: пониження викупних платежів відбувалося в розмірі 1 руб. 

з кожного наділу з душі [297, с. 59]. Ми погоджуємось із твердженням П. 

Захарченка, що в основу викупної операції було покладено не ціну землі, а 

феодальну ренту у формі грошового оброку… фактично це був не викуп 

землі, а викуп кріпосних повинностей [201, с. 67].  

Найвище затверджена думка Державної ради «Про затвердження 

правил щодо переділу мирської землі» від 8 червня 1893 р. [137, с. 425] 
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забороняла приватні переділи общинної землі (т.зв. «звалки» і «навалки», 

коли в період між загальними переділами в одних дворах долучали, а в інших 

вилучали невеликі ділянки через зменшення або збільшення в них душ). 

Згідно зі ч. 2 ст. 1, дії цих правил підлягали всі орні землі [137, с. 426]. За ч. 4 

ст. 1, рішення про переділ повинен містити такі умови: термін, на який 

здійснювався переділ; одиниця розрахунку землі між домогосподарствами 

(ревізькі, наявні душі, тягла тощо); кількість душових або надільних ділянок, 

які належали кожному домогосподарству [137, с. 426]. У ст. 5 встановлено: 

строк переділу призначався на дванадцять або більше років, за трипільної 

сівозміни через 4 повних цикли [137, с. 426]. Отже, земельна реформа 1861 р. 

була здійснена зверху, непослідовно і неповно, мала суперечливий характер. 

Селяни одержали землю лише у тимчасове користування з правом 

подальшого викупу. П. Захарченко зазначав, що «Таврійський дворянський 

комітет вважав за необхідне зберегти за землевласниками право на їхню 

нерухомість як ту, що надана у користування тимчасово зобов’язаним 

селянам, так і на садибу до її повного викупу» [201, с. 43]. Розмір викупу не 

був чітко визначений, а доручався на розгляд поміщиків. Ми згідні з думкою 

П. Захарченка, що «поміщики Таврійської губернії рамки права користування 

надільними землями не визначили» [201, с. 51]. У вересні 1858 р. дворянські 

збори Євпаторійського, Феодосійського та Ялтинського повітів одностайно 

висловилися проти передання надільної землі на Південному березі Криму 

[201, с. 54]. Упродовж реформи селянам надавали землі гіршої якості й у 

невеликій кількості. Отже, «держава… залишила кріпаків наодинці із панами 

– особиста неволя була замінена на матеріальну» [166, с. 19]. 

На початку ХХ ст. земельне питання у Російській імперії залишалось 

гострим. Відміна кріпосного права не призвела до значного зростання 

приватної власності. Селянська реформа не вирішила основних суспільних 

проблем, які розривали Російську імперію зсередини. Надавши селянам 
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особисту свободу та наділивши їх землею, поміщики не зняли напруги, яка 

виникла між ними й селянами.  

Реформування земельних відносин продовжив уряд П. Столипіна. 

Сільськогосподарське виробництво розвивалося за рахунок поміщицьких 

господарств і заможної частини селянства. Причини нової реформи можна 

розподілити на: 1) політичні: а) поразка Російської імперії в російсько-

японській війні 1904–1905 рр.; б) революція 1905–1907 рр. усередині 

держави; в) погіршення авторитету держави на міжнародній арені внаслідок 

зазначених подій; 2) правові: а) не здійснена кодифікація нормативних актів 

у сфері регулювання земельних відносин; б) нормативна база виявилася 

застарілою; не було розв’язане питання правового регламентування 

землеустрою селян; 3) економічні: боргова яма, куди потрапила більшість 

селянства; 4) соціальні: бідність більшості селянства і формування 

пролетаріату; 5) психологічні: озлоблення мас у зв’язку із відсутністю землі й 

незадовільним рівнем життя. На думку І. Ковальченка, «істотним чинником, 

який обумовив провідну роль селянського господарства і особливо специфіку 

ведення поміщицького господарства, була селянська громада зі системою 

зрівнювальних земельних переділів і круговою порукою» [207, с. 60]. Автор 

охарактеризував минулі сорок років у вигляді переходного період. Села були 

відірвані од міст. Ця реформа продовжила попередню. Реформи мали 

однакові об’єкт, предмет і зміст. Предмети реформ – законодавче і практичне 

врегулювання земельних відносин і правового становища селянства. Об’єкти 

реформ – земля та відносини, пов’язані з нею. Зміст реформ  – «прискорення 

розпаду сільської громади, зміцніння приватної власності на землю, 

ліквідація обмежень у відчуженні надільних земель» [247, с. 211]. Мета – 

усунення малоземелля селян за рахунок освоєння нових земель [197, с. 91]. 

Тогочасні ринкові відносини співіснували зі старими напівкріпосними, що 

зумовило складнощі у правовому регулюванні земельних відносин, 

заплутаність земельного законодавства, нерозробленість земельного права на 
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теоретичному рівні [196, с. 96]. Реформи мали пом’ягшити напруженість у 

суспільстві. Як зауважив В. Возгрін, «напередодні Столипінської реформи у 

Криму не володіло землею в середньому близько 16% сільського населення 

[175, с. 786]. За даними автора, у Євпаторійському та Перекопському повітах 

землею не володіло відповідно 75% і 67% [175, с. 786]. П. Столипін 

намагався примирити владу і селян. 

Сигналом змін був Маніфест від 3 листопада 1905 р. «Про поліпшення 

добробуту і полегшення становища селянського населення». Акт 

установлював два важливих рішення: 1) згідно зі ст. 1, викупні платежі з 

колишніх поміщицьких, державних і удільних селян зменшувались на 

половину з 1 січня 1906 р., а з 1 січня 1907 р. припинялись; 2) за ст. 2, 

селянський земельний банк отримав можливість допомогати малоземельним 

селянам у розширенні покупної площі їхнього землеволодіння [140, с. 790]. 

Для цього збільшувались кошти банків і встановлювались великі пільгові 

правила для видачі позик. На думку В. Тюкавкіна, внаслідок цього змінилась 

форма землеволодіння» [297, с. 335]. Від 1863 до 1905 рр. держава вже 

отримала з селян близько 2 млрд. руб., що в декілька разів перевищувало 

ціну на землю, одержану селянами» [297, с. 355]. Маніфест можна назвати 

своєрідним компромісом між владою та народом: з одного боку, 

скасовувалися борги селян, а з іншого – впродовж року державна скарбниця 

ще могла поповнюватися такою статтею прибутку, як викупні платежі. З 

нашого погляду, введенням цих норм припинялась дія Положення «Про 

викуп селянами, які вийшли з кріпосної залежності, їх садибної осілості і про 

сприяння уряду до набуття цими селянами у власність польових угідь». Хоча 

в законі про це прямо не йшлося, але вводилися нові правила, які суперечили 

минулим; отже, давніші припиняли дію.  

Центральним актом Столипінської реформи став іменний Указ «Про 

доповнення деяких постанов діючого закону щодо селянського 

землеволодіння і землекористування» від 9 листопада 1906 р. [143, с. 970] 
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Реформа 1861 р. остаточно не розв’язала земельного питання. Уряд П. 

Столипіна цілеспрямовано висував питання про власність селян на землю. 

Законодавчим шляхом реалізовувалась концепція П. Столипіна з модернізації 

країни, що ґрунтувалась на таких засадах: зробити селян повними 

власниками, аби найміцніші з них звільнились від опіки громади. Ставка 

робилася на стійкого селянина, якому надавали всіляку допомогу і підтримку 

в розвитку шляхом наділення землею. На думку І. Іконицької, реформа 

«сприяла утвердженю в Росії особистої земельної власності» [273, с. 129]. Це 

сприяло заохоченню розвитку приватної власності на землю. Із формуванням 

внутрішнього земельного ринку створювалось упорядкування відносин, 

уможливився контроль владою над ситуацією. Громада із принципами 

кругової поруки та зрівнювальних земельних переділів гальмувала розвиток 

земельного господарства. Законодавчо проголошувався курс на розвиток 

приватної власності, скасовувались зрівнювальні переділи. Не вимагалася 

згода громади на вихід зі свого складу.  

За іменним Указом «Про заснування губернських і повітових 

землевпоряджувальних комісій і комітету по землевпоряджувальним 

справам» від 4 березня 1906 р. [141, с. 199], розпочалася 

землевпоряджувальна робота. Видано також 29 травня 1911 р. закон «Про 

землеустрій» [144, с. 453]. Згідно зі ст. 6, громадські лісні наділи, які були 

перетворені в дійсності на інший вид угідь, і ті, котрі були визнані 

землевпоряджувальними установам такими, що не мали цінності як лісні 

угіддя, підлягали розгортанням, поділам і виділам за правилами закону про 

землеустрій [144, с. 454]. Згідно з п. 1 ст. 7, під час розмежування в порядку 

судово-межувального провадження, земельні володіння та їхні частини, які 

обмежені за всією протяжністю, вилучалися зі складу ділянки, що підлягала 

межуванню, і воно на неї не поширювалося [144, с. 454]. Відповідно до п. 1 

ст. 9, Селянському земельному банкові надавалося право за клопотаннями 

громад, котрі починали розгортання на виділені ділянки земель, закладених у 
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Банку, робити перезаставу цих земель раніше п’ятирічного строку, а також 

робити розрахунок з минулими власниками земель за боргами громад [144, с. 

455].  За п. 2 ст. 9 Банк мав право видавати за клопотаннями власників, яким 

дозволялось одержувати позики з Банку, позики під заставу відведених їм в 

процесі землеустрою ділянок [144, с. 455]. Згідно зі ст. 1 Положення про 

землеустрій, за відповідними клопотаннями дозволялось провадити такі 

землевпоряджувальні дії: 1) виділення земель окремим селищам сільських 

громад; 2) виділення земель виселкам і частинам селищ; 3) виділення 

відрубних ділянок деяким членам сільських громад, що мали окреме 

володіння селищ; 4) повне розгортання угідь між членами громади або 

селища на відрубні ділянки за всіма сільськими громадами, в яких було 

окреме володіння селищ; 5) знищення черезсмужності, що підлягали дії 

цього Положення земель з прилеглими володіннями; 6) розгортання до одних 

місць (на відрубні ділянки) земель різного володіння, включених в одну дачу 

розгортання; 7) розділ угідь, які перебували в спільному користуванні селян і 

приватних власників; 8) відмежування земель, що підлягали землеустрою, від 

суміжних володінь у тих випадках, коли попереднє встановлення зовнішніх 

кордонів необхідне для виконання перелічених землевпоряджувальних дій 

[144, с. 456]. Ст. 2 встановлювала, що правила застосовувалися до всіх 

земель, незалежно від способу їх набуття [144, с. 456]. Згідно зі ст. 6, ці 

землевпоряджувальні дії використовувалися… і за згодою всіх осіб, і в 

примусовому порядку [144, с. 457].  

Отже, землевпорядкування охоплювало всі види земель у державі й 

здійснювалось незалежно від бажання осіб. Це сприяло поширенню права 

приватної власності у загальноімперському масштабі. У ст. 7 були вказані 

категорії угідь, котрі як виняток розгорталися лише зі згоди їхніх власників. 

До них належали: садибні землі й землі, що входили до складу садибної 

осідлості селищ; землі в одному суцільному відрубі, якщо на них були 

зведені житлові споруди і заведене окреме господарство; житлові садиби із 
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огородами, котрі належали до них і розташовувалися поза межею селища; 

ділянки під водяними млинами, заводами та фабриками; сади і виноградники, 

які давали прибуток; штучно розведені ліси; місця явного знаходження 

копалин на землях, де право на розроблення надр мали їхні власники, за 

винятком місць, які наповнені вогнестійкими глинами, піском, торфом, 

різними породами нецінного будівельного та бутового каменю; розроблені 

торфовища; лісні ділянки у малолісних місцевостях; ділянки, осушені 

підземними водовідводними спорудами (дренажем); штучно зрошені 

ділянки; угіддя виняткової цінності й важливості за визнанням місцевих 

землевпорядних установ [144, с. 457].  

Отже, землеустрою підлягали лише такі ділянки, які перебували у 

спільній власності громади і які становили безпосередній об’єкт реформи. 

Землевпорядні комісії виконували й судові функції, оскільки, за ст.18, спори 

не могли бути знову розпочаті у судових установах [144, с. 458]. На думку В. 

Тюкавкіна, «значення закону полягало в тому, що, крім виходу з громади, 

столипінська реформа передбачала землеустрій і тих селянських дворів, які 

залишились у громаді… сфера дії столипінської реформи була значно 

розширена, оскільки існування черезсмужності, дальноземелля змушувало 

громади провадити землевпорядні роботи» [297, с. 356]. Акти, видані 9 

листопада 1906 р., фактично завершили Селянська реформа і розпочали 

Столипінську. Було видано Указ урядовому Сенату «Про доповнення деяких 

постанов діючого закону, що торкалися селянського землеволодіння та 

землекористування» [143, с. 970]. Він установлював порядок виходу 

домогосподарів з громади та закріплення за ними земельних ділянок. Згідно з 

ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 3, з’явилось два види земельних ділянок: відруби і хутори, 

які виділялися у приватну власність усім, хто того бажає. В. Тюкавкін 

зауважив: «в законі не встановлювалося порядку укладання угод про 

відчуження ділянок надільної землі, що перебували у подвірному володінні, 

на які у їхніх власників не було окремих кріпосних актів володіння» [297, с. 
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338], і «установлювався порядок виділу ділянок «до одного місця», тобто, 

хуторів і відрубів, замість розрізнених ділянок у різних полях, які були у 

користуванні селян до столипінського наказу» [297, с. 356]. На думку автора, 

«хутори і відруби були вигідні й для ведення господарства, і для продажу» 

[297, с. 356]. З нашого погляду, їх основне значення полягало у тому, що 

вони відводились у приватну власність, уособлюючи новий устрій земельних 

відносин. Закріплювався також принципово новий підхід до побудови 

земельних відносин, грунтований на майновій незалежності й самостійності 

селянина, особистій відповідальності та зацікавленості у здійснюваній ними 

праці. Виділ окремих дворів на хутора і відруби вирішувався простою 

більшістю голосів, лише виділ цілих громад на відрубні частини вирішувався 

2/3 голосів сільського сходу [297, с. 356]. На думку В. Возгріна, 

«столипінські реформи… повинні були вдарити по найконсервативнішій, 

малопристосованій до різких змін частині сільської громади, й об’єктивно 

були спрямовані проти кримської бідноти… земля знову стала об’єктом 

великих спекуляцій… скуповуючи селянські ділянки по 90–95 руб. за 1 дес., 

маклери продавали її по 180 – 230 руб.» [175, с. 788]. 

 

4.2 Форми власності на землю у Таврійській губернії 

 

 Унаслідок здійснення реформ 1861 р. у Таврійській губернії змінився 

режим правового регулювання права власності на землю. Право власності на 

землю поділялося на: приватне; колективне; міське. Міське право 

функціонувало на тих самих засадах, ми вже розглядали, тому не будемо 

детально зупинятися на ньому. До приватної власності на землю належали 

власність: монарха; поміщиків; селян. До колективної – власність громад та 

іноземних колоній. Законодавець у нормативних актах визначав вакуфи 

також як самостійний вид власності на землю, але ми зараховуємо їх до 

форми землекористування. Зауважуючи на достатньо велику частку вакуфів 
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у загальній кількості власності, інтерес до них окупаційної влади і 

важливість для громади кримців, ми також розглянемо їхнє правове 

регулювання. 

Імператорська родина мала декілька ділянок на Південному узбережжі 

Криму, використовуючи їх як літню резиденцію. Монарх у якості фізичної 

особи міг здійснювати всі законні правочини зі землею, вирішувати її 

юридичну долю на власний розсуд. Найбільшою кількістю землі володіли 

російські поміщики. Лише на побережжі від Алушти до Форосу налічувалось 

близько 20 великих і понад 50 дрібних поміщицьких володінь [160, с. 20]. 

Після 19 лютого 1861 р. селяни стали суб’єктами права і врівні із 

поміщиками могли володіти, користуватися та розпоряджатися земельними 

ділянками. Відмінність полягала в тому, що державним селянам, котрі були 

членами сільської громади, за ст. 4 Указу «Про земельний устрій державних 

селян у 36 губерніях» від 24 листопада 1866 р., надавалося право 

користуватися і розпоряджатися за власним розсудом землями, наданими їм 

у володіння за записами володіння. Однак, необхідно було дотримання таких 

вимог: а) за згодою 2/3 членів громади, які мали право голосу на зібранні, 

громада могла розподілити землі, що належали селянинові, на подвірні 

ділянки; б) виділ ділянок окремим домогосподарствам зі землі, що 

перебувала у громадському володінні, допускався також за рішенням 2/3 

членів громади, які мали право голосу на зібранні; в) рішення громади про 

виділ та розділ землі на подвірні ділянки мали були перед введенням у дію, 

засвідчені громадським посередником; г) упродовж п’яти років з часу 

отримання записів володіння, громада (за громадського володіння) і 

домогосподарі (за подвірного володіння) не могли відчужувати свої землі 

особам, котрі не належали до цієї громади; д) після припинення мораторію 

селяни могли відчужувати власні землі стороннім особам із дотриманням 

таких вимог: 1) на набуття цих земель мали складатися кріпосні акти; 2) 

громада могла продавати ділянки землі, які перебували у громадському 
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володінні, не інакше, аніж відповідно до засвідченого громадським 

посередником рішенням 2|3 членів громади, що мали право голосу на 

зібранні [126, с. 281].  

Отже, проаналізована нами норма встановлювала кілька правових 

механізмів, які характеризували регулювання земельних відносин. Серед 

державних селян була створена громада, що мала певні спільні риси із 

кримською джемаат часів Кримського ханства. Діяв п’ятирічний мораторій 

на продаж земельних ділянок. Це було зроблено з метою запобігання 

швидкому продажу селянами своїх ділянок, щоб не платити великі суми 

боргів за землю. Згідно зі ст. 2 Указу, головним документом, який 

засвідчував право власності громади на землю, був запис володіння [126, с. 

281]. Порядок їх складання та видачі був докладно регульований у Найвище 

затверджених правилах для складання та видачі державним селянам записів 

володіння від 31 березня 1867 р. У ст. 1 Правил було визначено, що запис 

володіння мав визначати як простір і межі наданих у володіння кожної 

громади державних селян земель і угідь, так і кількість оброчного податку 

[127, с. 344]. За статистичними даними, у 1877 р. у приватній власності 

налічувалося 941788 дес., або 30,3% земельного фонду материкових повітів 

[262, с. 22–23]. Степовий кримський район (Перекопський і Євпаторійський 

повіти) мав усього 8122 двори, або 9,8% селянських дворів губернії. З них 

7943 (97,8%) належало колишнім державним селянам і 173 двори (2,2%) 

колишнім поміщицьким селянам [258, с. 16, 22]. На думку К. Ханацького, 

«особливість цього району полягала у великому відсотку безнадільних і 

безземельних селян (71,9% усіх дворів) [258, с. 11]. За даними статистики, 

більшість зручних земель належала поміщикам і купцям. У 1887 р. у 

приватній власності перебувало 59220 дес., що становило 81,9% земельного 

фонду району [262, с. 22–23]. У підгірному районі (Сімферопольський і 

Феодосійський повіти) мешкало 20765 домогосподарів, або 28,4 

домогосподарів губернії. З них 18497 (89%)  – це колишні державні селяни, 
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816 (4%) – колишні поміщицькі селяни [258, с. 28, 34]. Удільна вага 

безземельних селян виявилася нижчою, ніж у степовому районі, але вищою, 

ніж у материковому. Понад ½ усіх селян належали до категорії безнадільних 

і безземельних домогосподарів [303, с. 213]. Згідно зі статистикою, у 1877 р. 

приватна власність на землю дорівнювала 845134 дес., або 75,7% земельного 

фонду [262, с. 22–23]. В Ялтинському повіті… кримські селяни мали у 

приватній власності найцінніші ділянки землі (садиба, сад, виноградники, 

більшість орних земель). Безнадільні й безземельні селяни становили лише 

9,7% селянських дворів повіту [277, с. 214]. Згідно зі статистикою, у 1877 р. 

приватним власникам належало 69289 дес. (45,8%) [262, с. 22–23]. За даними 

В. Возгріна, у 1888 р. кримці володіли у Криму тільки 280 наділами 

загальною площею 7600 дес. Безперервно зменшувалася площа власних 

кримських ділянок. У процесі межування їх у кримців відчужували, надаючи 

рівноцінні в інших містах, але вже не у власність, а в наділ [175, с. 683]. 

 Отже, у розглядуваний період ми спостерігаємо тенденцію до 

концентрації земельної власності кращої якості у російських поміщиків на 

тлі масового обезземелення селян, що отримували землі поганої якості, або ж 

орендували поміщицькі ділянки.  

У Криму повторний подвірний перепис… був здійснений лише в 

Євпаторійському і Феодосійському повітах [277, с. 268]. У Феодосійському 

повіті забезпеченість власною землею без селянських дворів збільшилася. У 

1911 р. власною землею володіло вже 41,6% дворів. Зросла удільна вага 

середняцьких господарств, які володіли власною землею – 66,5%. 

Збільшилася земельна власність заможних громадян – 83,2%. Середня 

кількість землі на бідний двір дорівнювала 5,7 дес., на середній – 14,4 дес., на 

заможний – 112,7 дес. [277, с. 273–275]. Станом на 1 травня 1915 р. у 

Таврійській губернії виокремились із громади і перетворили свою землю на 

приватну власність 77743 домогосподарств, або 63,6% усіх домогосподарств, 

що володіли землею на громадському праві [277, с. 287]. Як підтверджують 
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дані, від 1877 р. до 1905 р. удільна вага земельної власності селян у 

Таврійській губернії збільшилася з 50% до 64,8%. Частка особистої власності 

селян зросла з 8% до 17,6%, дворянського землеволодіння – з 33,9% до 18,4% 

[277, с. 287–289].  

У поміщиків орна земля становила 31,5% усієї зручної землі, у селян – 

65,2%. У Таврійській губернії під ріллею було зайнято 43,5% зручної землі 

[258, с. 51]. Від 1889 р. до 1900 р. посівна площа у Таврійській губернії 

збільшилася з 1492 дес. до 2558 дес., тобто на 71% [277, с. 205–206]. У 1916 

р. вона досягла 2776 дес. [265, с. 41]. На думку С. Секиринського, «у зв’язку 

із швидким зростанням зорювання в Таврійській губернії до кін. ХІХ – поч. 

ХХ ст.ст. спостерігалося різке зменшення пасовиськ і сінокосів» [279, с. 331]. 

У 1901 – 1905 рр. у середньому під плугами було зайнято 395163 дес., у 1906 

– 1910 рр. – 100591 дес., у 1911 р. під плугами лишилось 154400 дес., у 1912 

р. – 174834 дес., у 1913 р. – 154759 дес., у 1914 р. – 123701 дес. [277, с. 81–

83]. Через нестачу пасовиськ у Таврійській губернії практикувався перегін 

худоби з одного повіту в інший [258, с. 13], та до сусідніх губерній.  

У 1870 р. загальна площа виноградників у Криму дорівнювала 4800 

дес. [159, с. 17]. У сер. 80-х рр. виноградники займали у Феодосійському 

повіті 2452,5 дес., у Сімферопольскому – 1530 дес., у Ялтинському – 1309 

дес. [258, 15–17]. За даними В. Рибицького, у 1892 р. площа під 

виноградниками становила у Феодосійському повіті 2620 дес., у 

Сімферопольскому – 1850 дес., у Ялтинському – 1740 дес. [271, с. 1]. До 1914 

р. загальна площа виноградників у Криму дорівнювала 8233 дес., з них у 

Феодосійському повіті – 3778 дес., у Сімферопольскому – 853 дес., у 

Ялтинському – 3230 дес., у Перекопському – 229 дес., у Євпаторійському – 

163 дес. [256, с. 47]. У 1914 р. зі загальної площі виноградників Ялтинського 

повіту, розташованих на Південному березі Криму, які становили 2560 дес., 

поміщикам належало 1700 дес. (53%), селянам – 1210 дес. (37,75%), 

Удільному відомству – 200 дес. (6,25%), членам царського дому – менше 60 
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дес. (близько 2%), скарбниці та монастирям – 30 дес. (близько 1%) [199, с. 

50]. У 1910 р., за даними Центрального статистичного комітету площа під 

виноградниками  Таврійської губернії становила 11731,7 дес. [279, с. 346].  

Наприкінці ХІХ ст. під садами знаходилося приблизно 5 тис. дес., на 

Південному березі Криму – 750 дес. [195, с. 23–24]. У гірській частині Криму 

більшість селянських садів не перевищувала 1 дес., часто знижувалася до ¼ 

дес., а іноді доходила до декілької десятків саж. кв. [195, с. 25]. Сади площею 

у 10 дес. вважали уже великими, а від 25 дес. і більше – дуже великими, сади 

площею понад 50 дес. були вельми рідкісні [192, с. 26]. Від середини 80-х рр. 

ХІХ ст. і до 1917 р. площа під садами лише в Криму збільшилася майже у 2,5 

раза [192, с. 31]. Отже, ми простежуємо, що зростала чисельність середнього 

класу суспільства, який поступово почав концентрувати власність на землю і 

спричинив зменшення поміщицької власності. Одночасно, зростала 

інтенсивність цільової експлуатації земель. Це засвідчує підвищення рівня 

економіки, що позитивно позначилось на розвитку Таврійської губернії. До 

негативних чинників можна зарахувати слабке залучення до зазначених 

процесів корінного населення Криму. Залишалось достатньо невизначеним і 

селянське питання. Попри зростання власності в представників середнього 

класу і її зменшення у поміщиків, розмір селянської власності залишався 

низьким.  

Саме поняття громади тоді було визначене нечітко [278, с. 42]. 

Зокрема, в одних громадах право користування вигоном нічим не 

обмежувалось, в інших регулювалось певними правилами, за якими кожен 

господар міг випасати на общинному вигоні установлену кількість худоби, а 

за худобу, випущену понад норму, господар мав платити певну суму на 

користь селянської громади. К. Вернер зазначав: «верховне право володіння 

казенних селян залишалось у держави, а в селянської громади – власність у 

сенсі цивільного права. Це право власності належало всій громаді… 

Володіти землею дозволялось тільки членам громади, селища, але розмір і 
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спосіб володіння кожного члена грунтувався на праві першого захоплення 

того чи іншого шматка громадської землі [278, с. 43]. У такий спосіб вид 

власності мав певні спільні риси із кримським правом меват, що також 

засновувалося на праві заволодіння вільною землею. За статистичними 

даними, у 1877 р. селянські громади володіли 1928875 дес., або 61,5% усієї 

землі материкових повітів. У розпорядженні скарбниці знаходилося 193447 

дес. (6,2%), Удільного відомства – 9132 дес. (0,3%) і в інших груп – 38667 

дес. (1,3%). Отже, у материковому районі понад 3/5 усього земельного фонду 

належало селянським громадам [262, с. 22–23]. У 1887 р. селянські громади 

налічували лише 51681 дес. або всього 4,9% земельної власності, скарбничі 

землі тут становили 64145 дес. (6,1%), і вся решта – ще 74058 дес. (7,1%) 

[262, с. 22–23].  

За підрахунками С. Секиринського, селянські громади у степовому 

районі мали в 16,7 раза менше землі, ніж приватні власники. Частка селян у 

землеволодінні в цьому районі була меншою від частки скарбниці [279, с. 

212]. Автор зауважував, що таврійські земські статистики виокремили 

кримських селян і деякі групи селян християнського віросповідання в 

особливі розряди «магометани безземельні», «магометани-власники» і т. ін. 

[279, с. 211]. У кримських громадах були відсутні сходки представників усіх 

самостійних дворів. Органом самоврядування тут слугувало зібрання 

«старійшин», де найвпливовішим членом вважали представника 

мусульманського духовенства – катіо, або імама. У зібраннях брали участь і 

«хаджи», люди і похилого віку і найзаможніші господарі [258, с. 75–76].  

У більшій частині степового району кримське громадське право 

користування садибою та ріллям засновувалось на т. зв. «першому 

захопленні». У підгірному районі (Сімферопольський і Феодосійський 

повіти) 1452 двора (7%) належало колоністам [258, с. 28, 34]. Удільна вага 

безземельних селян виявилася нижчою, ніж у степовому районі, але вищою, 

ніж у материковому. Понад ½ усіх селян належали до категорії безнадільних 
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і безземельних домогосподарств [279, с. 213]. Згідно зі статистикою, у 1877 р. 

селянські громади мали майже в 7 раз менше землі, ніж приватні 

землеволодільці [279, с. 213]. У більшості громад селян не було власних 

сінокосів і вигонів, тому вони були вимушені орендувати останні в сусідніх 

поміщиків [258, с. 93–94]. У гірському районі (Ялтинський повіт) 

налічувалось 7710 дворів (6,4% усіх селянських дворів). Селяни були 

колишніми державними [258, с. 40]. В Ялтинському повіті… у громади 

знаходилися тільки вигін, ліс і частково рілля [258, с. 11]. Удільна вага 

общинного землеволодіння у цьому районі була вищою. За статистикою, у 

1877 р. громаді належало 56070 дес. (37,1%) [262, с. 22–23].  

Отже, відмінні рисами громади були: формальна вимога виносити 

рішення на своїх зібраннях, які засвідчувалися громадським посередником; 

формальна вимога отримувати записи володіння на землі, що перебували у 

власності членів громади; обов’язок здійснювати контроль за землями своїх 

членів,  виражений у наполяганні схвалювати акт продажу земельної ділянки 

свого члена власним рішенням. Джемаат не була зв’язана схожими вимогами, 

її діяльність не контрольовала жодна особа. Ніхто не міг уповноважити ту чи 

іншу людину на такий контроль. Діяльність джемаат грунтувалася на 

принципах рівності її членів, спільності вирішення проблем.  

22 травня 1862 р. було видано іменний Указ «Про порядок зарахування 

міщан, які переселилися у Крим або взагалі у Таврійську губернію до 18 

квітня 1856 р., до громад тих міст, де вони мають мешкання». У акті 

визначалося, що названа категорія міщан призначалася за власним бажанням 

до нових місць проживання без звільнювальних свідоцтв од громад, в яких 

вони значилися за ревізією. Натомість міщани мали надати прийомні 

свідоцтва від громад, до складу яких вони бажали потрапити, і сплатити 

податки, повинності й борги, що рахувалися за ними на минулому місці 

мешкання [122, с. 468]. Для запобігання численним утечам колоністів з місць 

поселення у вигляді карного заходу 14 березня 1865 р. було запроваджено 
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довічне позбавлення прав колоністів особам, котрі самовільно переселилися з 

однієї губернії в іншу [124, с. 315]. Наприкінці жовтня 1865 р. управляючий 

дворянством Таврійської губернії за дорученням губернатора запросив 

кримських землевласників на зібрання, де обговорювали питання про 

швидше заселення володільницьких земель Криму [145, с. 263]. Дешева 

земля приваблювала на нові території поселенців із материнських колоній, 

які на цей час потерпали від малоземелля [300, с. 101]. 5 квітня 1867 р. було 

видано Найвище затверджене положення Головного комітету стосовно 

влаштування сільського стану «Про передання у розпорядження загальних 

установ 9 колоній, підвідомчих Піклувальному комітету іноземних 

поселенців Південного краю Росії», згідно з яким, поселення Велико- і 

малоросіян у Таврійській губернії: Покровка і Второкостянтинівка 

Мелітопольського повіту і Вознесенка, Першокостянтинівка, Строгоновка, 

Івановка, Второалександрівка, Олексійовка і Миколаєвка Дніпровського 

повіту, були передані у відання загальних губернських, повітових і зі 

селянських справ установ [128, с. 362]. У Найвище затвердженому журналі 

Головного комітету щодо влаштування сільського стану «Про надання пільг 

переселенцям із колишніх державних селян» від 28 травня 1870 р. було 

встановлено шестирічний пільговий термін оподаткування переселенців, 

причому впродовж першої половини строку вони повністю звільнялися від 

податків, а впродовж другої – платили половину [129, с. 733].  

Наприкінці ХІХ ст. переселення селян регулювала Найвище 

затверджена думка Державної ради «Про добровільне переселення сільських 

обивателів і міщан на вільні казенні та про порядок перерахування осіб 

зазначених станів, які переселилися у минулий час» від 13 липня 1889 р. У 

ст. 8 було зазначено, що землі надавали переселенцям спочатку в орендне 

користування за письмовими договорами на термін від 6 до 12 років, а після 

закінчення строку земля могла залишитися за наймачами у безтермінове 

користування на однакових умовах із державними селянами [135, с. 536]. 
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Відповідно до ст. 9, державні землі надавали селянам у громадське або у 

подвірне користування. Вид користування визначало рішення сільського 

сходу або рішення, прийняте більшістю переселенців чоловічої статі. У 

випадку встановлення громадського користування переселенці 

зобов’язувалися круговою порукою один за одного у сплаті орендної плати за 

землю й інших платежів та повинностей. За подвірного користування 

круговою порукою забезпечувалися лише збори та повинності, а сплата 

орендної плати залишалася на відповідальності кожного користувача 

особисто [135, с. 536]. У ст. 10 зазначалося, що розмір орендної плати не 

повинен був перевищувати розміру викупних платежів [135, с. 536]. У ст. 11 

встановлювалися пільги у вигляді дворічного звільнення від сплати орендної 

плати і зборів [135, с. 536]. 

На початку ХХ ст. процес переселення регулювали Тимчасові правила 

про добровільне переселення сільських обивателів і міщан-землеволодільців 

від 6 червня 1904 р. Згідно зі ст.ст. 9–10 Правил, у випадку переселення 

селянських родин у повному складі їхні ділянки на праві громадського 

землеволодіння мали продаватися або передаватися громаді за певну 

винагороду [139, с. 605]. Норми ст.ст. 15–16 Правил за змістом повторювали 

ст. 9 попереднього акту [139, с. 605]. Відповідно до п. б) ст. 23, переселенці 

звільнялися від сплати платежів і зборів на 5 років [139, с. 606]. 26 квітня 

1906 р. було видано Найвище затверджену думку Державної ради «Про 

відміну і зміну законів з переселенської частині, невідповідних до 

Тимчасових правил про добровільне переселення від 6 червня 1904 р.» [142, 

с. 498]. Її загальні положення поширювались і на Таврійську губернію.  У 

доповідній записці «Про заселення Криму» поміщик Ревеліоті зазначав, що 

«головною перепоною для заселення Криму є явне небажання іноземних і 

російських переселенців оселитися на поміщицьких землях (а належаних 

скарбниці незаселених земель у Криму немає)» [15, арк. 98–103].  
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Олександр ІІ надав кримським поміщикам спеціальну позику – 300 тис. 

срібла для допомоги під час прибуття нових поселенців [29, арк. 22]. За 

архівними даними, від 1860 р. до 1 квітня 1862 р. у Таврійську губернію 

переселилося 30357 селян. Від 1 квітня 1862 р. до початку 1863 р. прибуло 

ще 9466 селян, усього за період 1860–1863 рр. – 39823 селян, з них: 3627 осіб 

– у материкових повітах, і 3549 осіб – у Криму [2, арк. 3,5; 4, арк. 18–22]. А. 

Сергеєв зазначив, що «одночасно виселилися 50434 ногайця» [283, с. 210]. За 

даними першого всеросійського перепису населення 1897 р., у Криму 

проживало 31 950 німців (5,8% від загальної кількості населення) [220, с. 20]. 

В сільському Криму найбільша кількість німців мешкала у Перекопському і 

Євпаторійському повітах… відповідно 25,3% (11 692 чол.) та 16,3% (7375 

чол.) [218, с. 41]. Прусських менонітів було поселено на таких умовах: 1) 

землі надавалися їм у користування з обов’язком платити до скарбниці 

грошовий оброк; 2) кількість землі не повинна перевищувати 100 дес. на 

господаря; 3) вони зобов’язані влаштувати упродовж 10 років своє 

господарство на умовах, однакових з упорядкуванням господарств менонітів 

у північних повітах губернії, посадити ділянках дерева перед будинками і 

розвести не менше ½ дес. лісів на кожного господаря; 4) за виконання умов 

їм надавалось право викуповувати свої ділянки у скарбниці [8, арк. 1–3]. Як 

стверджував В. Возгрін, «користуючись тичасовою дешевизною землі, німці 

почали скуповувати її в усе збільшуваній кількості. У Перекопському повіті 

німецька частка становила 77%» [175, с. 681]. На думку автора, «німці 

порушили традиційний товарообмін… підірвали традиційну економіку 

корінного народу» [175, с. 681]. Крім того, уряд мав намір поселити у 

Таврійській губернії близько 10 тис. чехів [30, арк. 14]. У 1861–62 рр. до 

Таврійської губернії з Бессарабії та Болгарії прибули болгарські переселенці 

[30, арк. 7].  

Специфічним видом права власності кримців, який зберігся з ханських 

часів, залишалася вакуфна власність. Так, 5 липня 1874 р. було видано 
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Найвище затверджене положення Комітету Міністрів «Про духовні та 

приватні вакуфні ділянки у Таврійській губернії». Згідно зі ст. 1, духовні 

вакуфи, які належали закритим мечетям, залишалися у підпорядкуванні 

Магометанського духовного правління. За ст. 2, з Магометанського 

духовного правління було знято обов’язок нагляду за приватними вакуфами. 

Усі справи, відомості й документи про приватні вакуфи повинні були 

передаватися до Міністерства внутрішніх справ для загального нагляду за 

ними [130, с. 16]. У 1885 р. було засновано спеціальну вакуфну Комісію. Її 

діяльність регулювали Найвище затверджене положення Комітету Міністрів 

«Про передання завідування вакуфними земельними маєтностями в Криму 

особливій Комісії про вакуфи» від 25 жовтня 1885 р. [131, с. 439] і Найвище 

повеління Міністра державних маєтностей «Про покладання на Кримську 

вакуфну комісію розшуку та повідомлення про приватні вакуфи у Криму» від 

29 вересня 1886 р. [133, с. 451]. До компетенції Комісії входили моніторинг 

вакуфної власності, вирішення справ, які виникали стосовно неї. Комісія так 

визначала вакуф: це – майно, що було пожертвуване чи заповіщене на 

користь мечетей і училищ, які становили недоторкану власність цих установ, 

причому на утримання установ та духовенства при них надходять лише 

прибутки з такого майна [170, с. 2]. Під це визначення не потрапляли: чешме-

вакуф (на підтримання фонтанів); джол-вакуфи (на підтримання і ремонт 

доріг); береад-вакуфи (на запалення свічок у мечетях); коран-вакуфи (на 

видачу винагороди за читання Корану за померлими); ташир-вакуфи – (на 

ремонт мечетей, споруд або пам’ятників) [170, с. 2]. Отже, у процесі 

визначення вакуфу та переліку його виключень законодавець використовував 

вузький підхід стосовно розуміння його природи, що спостерігаємо у 

подальшій практичній діяльності. Переважно під ним розуміли право 

власності на землю і все те на ній, з чого можна отримати прибуток для 

забезпечення існування його користувачів – мусульманського духовенства. 

Ті види садака (милостині), які безпосередньо спрямовувались на допомогу 
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релігійним установам без відказування на їхню користь майна, вакуфом не 

вважалися. На практиці, з-поміж великої кількості справ Комісії, ми 

простежуємо, що у справі купця Ель-Аджи Умера Абдулла-оглу в м. Керчі 

було зафіксовано сплату прихожанами мечеті великої суми грошей на 

повсякденні потреби установи – 150 руб. на побудову огорожі навколо 

мечеті, не менше 50 руб. – щорічно у святкові дні жертвувалися на моління, 

кожної п’ятниці жертвувалося не менше 10 руб., упродовж року вакуфних 

грошей було зібрано не менше 600 руб., але вони, за свідченням платників, 

не витрачалися на цільове призначення [16, арк.. 2]. Як підтверджують дані 

Комісії, у Таврійській губернії чимала частина земель становилала вакуфну 

власність. У шести волостях Євпаторійського повіту вона досягала 39 тис. 

126 дес. 410⅔ саж. кв., причому найбільшої кількості – у Біюк-Асській 

волості – 13  тис. 964 дес. 2032 саж. кв., а найменшої – у Сакській волості – 1 

тис. 425 дес. 1598 саж. [170, с. 28] У семи волостях Сімферопольського 

повіту ці показники дорівнювали таким значенням: усього – 10 тис. 576 дес. 

1673½ саж.кв. Найбільша – Дуванкойська волость (5 тис. 842 дес. 2301 саж. 

кв.), найменша – Каралезька волость (302 дес. 1044 саж. кв.) [170, с. 102]. 

Показники чотирьох волостей Ялтинського повіту: всього – 889 дес. 379¾ 

саж. [170, с. 182], найбільша – Богатирська волость (394 дес. 1120 саж., 

причому вся кількість вакуфної землі безспірно приписана до існуючих 

установ) [170, с. 159], найменша – Алуштинська волость (80 дес. 574¼ саж.) 

[170, с. 123]. Водночас, у семи волостях Феодосійського повіту знаходилося 

13 тис. 600 дес. 265½ саж. кв. та 30 вакуфних домів [170, с. 230]. Найбільша 

кількість належала Шейх Монакській волості – 3 тис. 44 дес. 1433 саж. кв. 

[170, с. 192], найменша – Таракташській волості – 110 дес. 924 саж. кв. [170, 

с. 215]. Перекопський повіт налічував 23 тис. 452 дес. 527 саж. кв. землі [170, 

с. 292], найбільше мала Ак Шейхська волость (7 тис. 722 дес. 2063 саж.) [170, 

с. 280], найменше – Воїнська волость (876 дес. 566 саж.) [170, с. 280]. У 

містах показники були такими: у Сімферополі – 2 дес. 1200 саж. кв. Усе 
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майно безспірно приписане до існуючих закладів [170, с. 239]; у Кара Сув 

Базарі – 127 дес. [170, с. 248]; у Бахчі Сараї – 68 дес. 735 саж. кв., усі ділянки 

вакуфної землі розташовувалися у приватних межах [170, с. 268]; у Євпаторії 

– 66 дес. 2148 саж. [170, с. 294]. Отже, з наведених даних ми дізнаємось 

причину, з якої влада прагнула до постійного моніторингу кількості 

вакуфних земель.  

5 квітня 1891 р. було видано Найвище затверджене положення 

Комітету міністрів «Про затвердження тимчасових правил для завідування 

духовними вакуфними маєтностями» [136, с. 9]. Їх дію було продовжено 4 

липня 1894 р. згідно з Найвище затвердженим положенням Комітету 

міністрів [138, с. 515], оскільки у ст. 1 Тимчасових правил їх дія була 

встановлена на три роки [136, с. 9]. У ч. 2 ст. 1 було дозволено віддавати у 

орендне утримання вакуфні маєтності, які знаходилися у безпосередньому 

розпооядженні духовних осіб кримських мечетей і училищ на строк не 

більше трьох років і лише на умовах, затверджених Комісією про вакуфи 

[136, с. 9]. На нашу думку, така норма прямо суперечила природі вакуфа, 

первинно установленій мусульманським правом. У ч. 3 ст. 1 регулювався збір 

податків з вакуфних земель. Їх мали платити або ті особи, у віданні яких 

перебували вакуфи, або орендатори земель. За неспроможності утримувача 

чи орендаря сплатити земельний податок Комісія про вакуфи мала право 

тимчасово відібрати вакуф від боржників і віддати його в оренду з торгів для 

сплати боргу з коштів, отриманих від прибутку з вакуфа [136, с. 9]. Згідно з ч. 

4 ст. 1, межування вакуфних земель, розташованих на ділянках спільного 

володіння, було повинно відбуватися за мирною угодою або у судовому 

порядку за розпорядженням Комісії [136, с. 9]. У ч. 6 ст. 1 було дозволено 

продаж вакуфних земель у випадку незначущості вакуфних ділянок, що 

знаходились усередині ділянок інших власників і незручності користування 

ними [136, с. 10]. Ця норма також суперечила природі вакуфа, ідеї його 

відказування на користь духовного закладу. Відповідно до ч. 7 ст. 1,  кримці 
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зобов’язувалися платити місцевому духовенствові десятину за користування 

вакуфами з урожаю хлібів і трав та окремо – за випас худоби, розмір якої 

визначали за домовленістю між суб’єктами [136, с. 10]. У випадку спорів 

щодо розміру повинностей, на Комісію ч. 8 ст. 1 покладалася функція 

визначення платні за користування, враховуючи розмір орендних цін у тій чи 

іншій місцевості [136, с. 10]. У ч. 10 ст. 1 було встановлювлено: вакуфні 

маєтності, які належали скасованим мечетям, знаходилися у безпосередньому 

завідуванні Комісії; її обов’язок полягав у отриманні прибутку з вакуфів 

шляхом віддачі їх в оренду внаслідок проведення торгів [136, с. 10]. На 

думку І. Гаспринського, «у зв’язку з непомітним, крок за кроком 

здійснюваним захоплення скарбницею земельних вакуфів, їхня загальна маса 

за 30–40 років зменшилася (шляхом відчуження за позикою, включаючи в 

інші володіння, адміністративним шляхом) більш, ніж на половину. Так, 

наприкінці XVIII ст. вакуфної землі налічувалось ледве 300 тис. дес., а до 

1864 р. її залишилось усього 138 тис. дес., у 1888 р. – узагалі 70–80 тис. дес. 

[184, с. 1]. З погляду В. Возгріна, «зі занепадом багатого мурзацтва і 

ліквідації державного домену ханства, вакуфи стали основним засобом 

підтримки не лише духовних інститутів, а й національної просвіти взагалі. 

Після ліквідації селянської громади саме на вакуфні засоби давалася 

соціальна підтримка біднякам, підтримувались багаточисленні суспільні 

інститути, навіть частина міського господарства і сільської інфраструктури» 

[175, с. 686].  Автор зауважував, що кримці «надавали вакуфам велике 

релігійно-етичне значення, не без підстав розглядаючи їх вилучення як пряму 

образу шаріату» [175, с. 686]. На думку дослідника, «вакуфне питання 

переросло своє першопочаткове суто економічне значення. Воно швидко 

стало масштабною проблемою національної культури й ідеології» [175, с. 

686]. Значну кількість вакуфної землі обох видів віддавали у безтермінову 

спадкову оренду з правом будівництва орендувачем нових побудов. Усі 

спроби порушити це право верховної власності автоматично переходило у 
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розряд злочинів проти звичаєвого права» [175, с. 687], у той час як, «казії та 

муфтії… нічого не розуміли, що треба було для охорони і підтримки 

вакуфів… ніби гадали, що ханські порядки продовжували існувати» [236, с. 

1]. На думку В. Возгріна, «користуючись і безвідповідальністю кримців, і 

ситуацією загального розгулу, «законного» розграбування всякого майна, яке 

можна було зарахувати до вакуфного, місцеві й прийдешні поміщики стали 

заорювати власну землю кримців під приводом того, що вона – вакуфна… 

Очевидці говорили, що злочинці залишались безкарними» [175, с. 692]. 

Євпаторійські поміщики явочним порядком виганяли свою худобу на 

вакуфні пасовиська, запропонувавши кримським розпорядникам цих земель, 

що вони будуть платити замість звичайних штрафів за потраву податок на 

землю. Після сплину десяти років поміщики оголошували себе власниками 

цих угідь (за правом багаторічних платників податків на них), і влада 

затверджувала перехід до них декількох тисяч десятин кримської землі [175, 

с. 692]. Під час столипінської реформи вакуфи поряд із громадськими 

землями становили джерело надприбутків [175, с. 788]. З нашого погляду, у 

процесі знищення вакуфної власності російська влада застосовувала 

стародавній принцип «розподіляй і володарюй». Заснувавши Мусульманське 

Духовне Правління і поклавши на нього обов’язок утримання вакуфів, які 

одночасно зробили й джерелом їхнього існування, окупанти згодом, 

використовуючи безвідповідальні й бездумні кроки його членів, привласнили 

вакуфні землі собі. Кримці, котрі входили до складу правління, на практиці 

не могли захистити і зберегти вакуфи, оскільки були уповноважені описати 

їх і передати у державну власність у випадку припинення спадкової лінії 

засновників і користувачів вакуфа. Тобто від самого початку, свідомо чи ні, 

вони діяли в інтересах окупантів, а не свого народу. Крім того, на практиці 

підтверджувалися негативні результати стародавнього застереження Пророка 

Мухаммеда щодо застосування орендних відносин. 

 



182 

 

4.3 Правові підстави виникнення і припинення земельних 

правовідносин у Таврійській губернії 

 

Після прийняття Маніфесту від 19 лютого 1861 р. і низки актів про 

звільнення селян з кріпацтва змінилися правовідносини між селянином та 

поміщиком. Селянинові було дозволено укладати правочини як рівноцінному 

суб’єктові права. Це пожвавило розвиток земельних відносин, оскільки 

розширило коло суб’єктів і збільшило кількість угод щодо права власності на 

землю між ними.  

1 червня 1861 р. було прийнято Найвище затверджене положення 

Головного комітету стосовно влаштування сільського стану «Про звільнення 

тимчасовозобов’язаних селян від обов’язкових відносин із поміщиками із 

наданням їм земель у власність за угодами із поміщиками без допомоги 

Уряду». Згідно зі ст. 1, поміщик і селяни, котрі погодилися на набуття 

останніми землі у власність із припиненням обов’язкових відносин між 

собою і переходом селян у стан селян-власників, мали заявити про це в 

уставній грамоті під час її складання ж або укласти за цим предметом 

особливий договір за ст. 33 Положення про викуп селянами, які вийшли з 

кріпосної залежності, їх садибної осілості від 19 лютого 1861 р. і ст. 41 

Правил про приведення у дію Положень про селян, які вийшли з кріпосної 

залежності від 19 лютого 1861 р. [121, с. 805]. У ст. 33 Положення 

зазначалось, що уставні грамоти для ділянок, володільці котрих бажали 

приступити до їхнього викупу, повинні бути укладені на загальній підставі 

окремо від викупних угод [113, с. 179]. Ст. 41 Правил установлювала також, 

що поміщик за бажання міг заявити в уставній грамоті умови, на яких він 

надавав селянам право викупити у власність їхні садибні й польові землі та 

угіддя, відведені їм у постійне користування [115, с. 226].  

Отже, проаналізовані нами норми надавали необмежених повноважень 

поміщикові щодо укладання угод зі селянами, в яких відображалася лише 
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його воля. Згідно з нормами, селяни повинні були погодитися зі 

запропонованими умовами, не висуваючи натомість своїх. Взаємовідносини 

між суб’єктами мали односторонній характер і захищали лише інтереси 

поміщика. Регулюючи процес розгляду і затвердження уставної грамоти 

після дотримання вищезазначених вимог, ст. 2 Положення також відсилала 

до ст.ст. 64–68 згаданих Правил 1861 р. і ст.ст. 3–11 Положення 1861 р. [121, 

с. 805]. Згідно зі ст. 6 Положення, за договорами про набуття землі без 

сприяння Уряду і з припиненням обов’язкових відносин, земля могла бути 

надана селянам у власність на таких умовах: 1) за відповідну суму, сплата 

якої відбувалася під час укладання договору або із розстрочкою на визначену 

в договорі кількість років; 2) за виконання установлених у договорі 

повинностей до смерті поміщика чи на строк, визначений кількістю років; 3) 

із покладанням на селян виконання інших обов’язків, не заборонених 

законом; 4) безкоштовно [121, с. 805]. Повинності селян на користь 

поміщика, у випадку, коли вони встановлювалися за умовою, мали 

визначатися грошима. Умови про панщину могли бути лише тимчасові на 

термін не більше трьох років [121, с. 806]. Отже, відповідно до норм 

Положення, за укладання угод поміщики виступали активною стороною, яка 

визначала умови, встановлювала права й обов’язки сторін договору, а селяни 

були пасивною стороною, що мусила погоджувати і виконувати названі в 

угоді умови.  

У преамбулі Найвище затвердженого положення Головного комітету 

щодо влаштування сільського стану «Про порядок спостереження за 

добровільними угодами із розмежування та обміну земель і угідь між 

поміщиками і селянами-власниками» від 11 липня 1863 р. було зазначено, що 

Головний комітет у своєму журналі постановив, що громадським 

посередникам було надано право засвідчувати добровільні угоди між 

поміщиками та селянами-власниками стосовно остаточного розмежування, а 

також про обмін угідь із дотриманням при цьому порядку, встановленому в 
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ст.ст. 85–87 Найвище затвердженого Положення про губернські та повітові 

установи по селянських справах від 19 лютого 1861 р. [123, с. 840]. Ст. 85 

зазначеного акту визначала: під час засвідчення угод, які укладалися між 

поміщиками і селянами, громадський посередник був зобов’язаний 

упевнитися в тому, що такі угоди укладалися за добровільною згодою між 

обома сторонами, всі умови цих угод відомі селянам і умови угод відповідні 

до інших законів про селян [114, с. 211–212]. За ст. 86, посередник 

засвідчував добровільні угоди між поміщиками та селянами… не інакше, ніж 

у присутності запрошених сторонніх осіб від 3 до 6 осіб [114, с. 212]. Ст. 87 

встановлювала, що всі угоди, засвідчені у порядку, визначеному ст. 86 

Положення, не підлягали оскарженню [114, с. 212]. За ст. 2 Положення від 11 

липня 1863 р., у процесі обміну земель, викуплених селянами за сприяння 

Уряду, і за якими викупна позика ще не була сплачена, громадський 

посередник мусив спостерігати, щоб селяни отримали ділянки, однакові за 

якістю земель [123, с. 840]. До угод було висунуто такі вимоги: 1) 

консенсуальність. Угоди укладали лише у випадку досягнення між 

сторонами домовленості з усіх істотних умов); 2) добровільність. Ніхто не 

міг бути примушений до їхнього укладання; 3) строковість. Угоду 

встановлювали на визначений строк дії – три роки з правом переукладання на 

такий самий термін; 4) оплатність. Передбачалося виконання селянами 

повинностей за наділення  їх землею. Після сплину трьох років угода могла 

не відновлюватися на новий строк. За трирічний термін поміщикам вдавалося 

загнати селян у боргову кабалу. Щоб не втратити землю, селяни були 

вимушені укладати нові угоди із поміщиками. 

У процесі зростання розмірів господарства збільшувалася середня 

кількість орендної землі, яка припадала на існуючий двір. За даними 

статистики, найбільше орендувалося кріпосної, а найменше – землі скарбниці 

[279, с. 83]. Орендувачами володільницької землі були переважно сусідні 

колишні поміщицькі селяни, надільної землі – колишні державні селяни та 
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колоністи, скарбнича оренда була найрозповсюдженіша у колишніх 

державних селян [279, с. 83]. Найпоширенішою формою оренди була 

скопщина. Скопщик платив орендну ціну натурою, тобто віддавав власнику 

землі частину врожаю [214, с. 37]. А. Кондурі стверджував, що «поміщики 

віддавали перевагу оренді у формі скопщини перед грошовою» [214, с. 37]. 

За даними С. Секиринського, грошова форма оренди розподілилась за 

кримськими районами так: у материковому – 53,6%, в степовому – 59,9%, в 

підгірному – 56,2%, в гірському – 83%. Загалом у Криму в оренду за гроші 

здавалось 176133 дес., або 58,3% землі, що орендувалась у поміщиків, а в 

Таврійській губернії така цифра становила 303271,5 дес., або 56,2% [279, с. 

247]. У Таврійській губернії оренда за відробки дорівнювала 0,7%, в Криму – 

0,1% [279, с. 247]. На думку Найвище затвердженої Особливої наради з 

потреб сільськогосподарської промисловості, «значна розповсюдженість 

оренди позанадільних земель обумовлюється малоземеллям селян» [181, с. 

49]. Орендна плата не повинна була перевищувати 300 руб. срібла [279, с. 

86]. У Мелітопольському повіті через слабку заселеність орендні ціни на 

землю були надто низькими [278, с. 44]. Тому селяни відмовлялися від 

частини наділу, який пропонувала їм скарбниця [278, с. 45]. Законом, який 

регулював орендні відносини, була «розрахункова книжка контори маєтку 

князя Долгорукова», яка була обов’язковою для орендаторів [214, с. 38]. 

Члени наради відмітили неповноту діючого законодавства, оскільки воно не 

зачіпало найбільш важливих за змістом питань орендних відносин, 

«обмежуючись лише небагатьма постановами, присвяченими переважно 

формальному боку договору оренди… в результаті чого при укладанні угоди 

опиняються не забезпеченими інтереси обох сторін» [181, с. 50]. 

Невизначеність взаємних прав власника та орендувача породжує… випадки 

віддачі ділянки у суборенду, розпродажу та перезакріплення, … дострокової 

відмови сторін від оренди» [181, с. 50].  
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 На думку В. Возгріна, «нова орендна система мала першочерговою 

метою економічне забезпечення поміщика і зберегла владу над землею та над 

рабською силою для її обробки» [175, с. 677]. Десятинщики оселялися у 

ділянках землевласників без визначеного терміну і без письмових умов. За 

першою вимогою вони були зобов’язані залишити землю [280, с. 254]. Члени 

наради підкреслили, що «найважливішою рисою наших оренд є… 

надзвичайно висока орендна ціна» [181, с. 57]. Найбільша платня під час 

оренди за гроші існувала в гірському районі, найнижча – у степовому (1,3 

руб.). За районами середня орендна плата за землю розподілилась так: у 

материковому: для бідних – 3,8 руб., для середніх – 4,4 руб., для заможних – 

3,9 руб.; у степовому: для бідних – 1 руб. з 1 дес., для середніх – 1 руб., для 

заможних – 1,3 руб.; у підгірному районі: для бідних – 5– 6 руб. за 2 дес., для 

середніх – 2,1 руб., для заможних – 1,9 руб.; у гірському: за мірою 

збільшення господарства зростала орендна плата [280, с. 254–256]. За даними 

В. Щербакова, від 1889 р. до 1899 р. орендна плата у Перекопському повіті 

збільшилася з 1,5 руб. до 4,9 руб.; у Феодосійському: з 1,9 руб. до 8,6 руб.; в 

Євпаторійському: з 0,9 руб. до 3,6 руб; у Сімферопольському: з 2,3 руб. до 

7,1 руб. на рік [303, с. 13]. У Таврійській губернії земля орендувалася 

звичайною ділянкою від 3 до 12 дес. У 1911 р. у Феодосійському повіті 

відсоток дворів бідних орендаторів дорівнював 45,4%, середніх – 74,5%, 

заможних – 70,9% [280, с. 275]. А. Воскресенський вказував, що здавали 

свою землю в оренду 189 дворів, а орендувало 395 (51% всіх дворів), що 

свідчило про зрівнювальний характер місцевої оренди» [179, с. 68]. 

Дворянський комітет розподілив увесь земельний ресурс Таврійської 

губернії на три категорії –  малоземельні, середньоземельні й багатоземельні 

ділянки. Наділи другої та третьої категорії мали розмір, що перевищував 3 і 5 

десятин на кожну ревізьку особу відповідно. До першої категорії належали 

ділянки поміщицької землі, розташовані винятково на Південному березі 

Криму [204, с. 54]. П. Захарченко констатував: «законодавець під особистою 
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власністю селянина на землю розумів такий правовий режим, за якого процес 

виплат кредитних зобов’язань до відповідних урядових установ за надільну 

землю здійснювався однією фізичною особою або його родиною» [195, с. 69]. 

Положення заклали юридичні норми, котрі апріорі мали несправедливий 

характер [201, с. 74]. Як стверджував Н. Ушаков, «законодавець виокремив 4 

базові форми селянської власності на землю: 1) одноосібна позанадільна 

спадкова власність; 2) спільна позанадільна власність; 3) надільна власність 

за подвірно-спадкового землекористування; 4) громадська надільна власність 

за громадського користування» [295, с. 45]. За даними П. Захарченка, 

указний розмір земельного наділу в Таврійській губернії становив 6,5 дес. на 

ревізьку душу [201, с. 95]. У губернії селяни не дорахувались 27 % земель 

[201, с. 101]. За відомостями Губернського комітету зі селянських справ, 

колишні кріпосні отримали 80529 дес. землі замість 115520 дес., що 

перебували в них у користуванні до реформи [9, арк. 8–10; 10, арк. 527]. 

Поміщики відділяли на свою користь 34991 дес., або 29% селянської землі 

[279, с. 172]. С. Секиринський зазначив, що «за здійснення реформи 1861р. 

таврійські поміщики… відрізали у селян майже 1/3 надільної землі, 

залишили зовсім без землі кріпосних Південного берегу Криму і 

дрібнопомісних ділянок гірської частини Криму» [279, с. 201].  

Права селян порушувались шляхом використання поміщиками такого 

правового механізму. М. Максименко зазначив, що «широкого 

розповсюдження набули т. зв. дарчі наділи, які становили ¼ наділу і 

надавались  поміщиками селянам безкоштовно. Їх отримало 35% всіх селян, 

звільнених зі землею» [228, с. 49]. За підрахунками С. Секиринського, дарчі 

наділи дорівнювали 1/3 всіх наділів [269, с. 201]. На думку П. Захарченка, 

поміщики «користувались малограмотністю селян, їх звичкою працювати в 

умовах натурального ведення господарства; поміщики Південного берега 

Криму здебільшого пропонували селянам земельні ділянки не за викуп, а у 

формі подарунка… згідно зі ст. 123 Великоросійського положення, селяни за 
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добровільною угодою з поміщиком могли відмовитися від належного їм 

наділу у разі отримання земельного дарунку у розмірі четвертої частини 

указаного наділу на 1 ревізьку душу» [201, с. 94–95]. М. Максименко 

стверджував, що «селяни, які жили в дрібнопомісних ділянках гірської 

частини Сімферопольського і Феодосійського повітів, а також у Ялтинському 

повіті, згідно з побажанням Губернського комітету, жодного земельного 

наділу не отримали» [238, с. 449]. За даними А. Маркевича, «за землю, яка 

залишилася у селян, поміщики отримали від держави 912240 руб.» [240, с. 

64]. За підрахунками М. Максименка, селяни за ці ж саме землі повинні були 

виплатити у скарбницю упродовж 49 років 2678985 руб. [237, с. 49]. 

Одночасно розвиток сільського господарства значно гальмувало дворянське 

землеволодіння, охопивши більшість кримських земель [175, с. 680]. П. 

Захарченко зауважив, що «єдиною категорією, земельні відносини якої не 

потрапили до сфери правового регулювання реформеного законодавства, 

стали таврійські кримці-селяни. За десятою ревізією їх налічувалося 227,6 

тис. осіб чоловічої і жіночої статі [201, с. 122]. Г. Левицький висловив думку, 

що «якщо порівнювати суму земель 25 років тому, яка належала татарам, із 

тим, що залишилось у них до початку Кримської війни, то виявиться, що 

вона зменшилася наполовину» [232, с. 610]. За даними В. Кабузана, у 1859 р. 

удільна вага мусульманського населення загалом у губернії становила 13, 

3%, а на Кримському півострові – 72, 9% [203, с. 86].  

Ситуація не поліпшилася й після здійснення реформи. Згідно з 

відомостями С. Секиринського, у сер. 70-х рр. ХІХ ст. 51,8% татарських 

селян не мали власної землі [279, с. 177]. В. Возгрін відмічав, що у 

Перекопському повіті налічувалось 80% безземельних селян, у 

Євпаторійському – 88 % [175, с. 643–644], а в Бердянському і 

Мелітопольському –  3% [186, с. 14]. За підрахунками С. Усова, у 1880-х рр. 

число всіх обезземелених досягло 47% селян: у степу – 72%, в передгір’ї – 

52%, в горах – 9,7% [294, с. 81]. За даними М. Неручева, «у Перекопському, 
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Євпаторійському, Сімферопольському, Феодосійському та Ялтинському 

повітах було 23629 родин із 11825 особами; серед них було безземельних 

10433 родини або 53195 осіб, які складали 44% від усієї кількості татарських 

родин» [254, с. 37]. За повітами ситуація розподілялася наступним чином: у 

Сімферопольському – 5604 родин (64,5%); у Феодосійському – 6660 родин 

(55,1%); у Перекопському – 1472 родини (41,7%); у Євпаторійському – 2890 

родин (62,9%), у Ялтинському – 7052 родини (91,4%) [254, с. 37]. Цьому 

становищу сприяли і законодавчі рішення. 10 травня 1904 р. повідомлялося, 

що «особлива нарада з питань казенно-громадських татарських земель 

дійшло висновку про відсутність законних підстав для видачі татарським 

громадам володінних записів на їх землі» [244, с. 107]. На практиці це 

дозволяло російським поміщикам дешево скуповувати ділянки кримців у 

великій кількості. Так, у Ялтинському повіті А. Кузнєцова купила за безцінь 

землю цілого татарського села Мшатки, причому вона у момент публічного 

продажу землі була і кредиторкою зазначених селян, і орендаркою їх земель 

буквально за гроші [246, с. 53]. П. Біанки також вказував, що у 

Таракташській волості Феодосійського повіту кримці-селяни намагалися 

швидко та дешево продати свої виноградні та фруктові сади приватним 

особам та односільчанам, а потім емігрували у Туреччину [156, с. 54.]. 

Поміщики почали організовувати особливі заходи для купівлі покинутих 

кримцями земель, «в інтересах російського безземельного населення» [245, с. 

72]. Кримці платили поміщикам «викуп» за покидання своїх земель… який 

досягав іноді 21 руб. з двору» [179, с. 37]. У Кара Су Базарі також 

спостерігався «посилений перехід міської нерухомої власності від кримців, 

які виселялися, до тих, що лишилися на місці» [243, с. 25]. За даними А. 

Воскресенського, «впродовж цього століття понад 600 тис. кримців втратило 

свої землі» [179, с. 40]. Проте, він вбачав причину безземелля кримців у 

вотчинному безладі [179, с. 39], тоді як безземелля стало наслідком 
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цілеспрямованої державної кампанії з метою вижити автохтонний народ з 

рідної землі.    

Законодавче вилучення низки прибутків релігійних установ з виду 

вакуфних призвело до появи злочинів у сфері вакуфної власності. В. Возгрін 

допускав, що «діяльність Комісії з вакуфів… полягала у підготовці 

передання останніх залишків національного кримського майна російській 

скарбниці й приватним особам» [175, с. 690]. Ми погоджуємось із думкою 

автора, що певна вина покладена і на Мусульманське духовне управління. 

Замість того, аби розподілити залишені від скасованих мечетей землі між 

робочими мечетями, медресе чи навіть безземельними селянами на умовах 

тимчасового користування, муфтіят почав здавати їх в оренду на конкурсній 

основі, а прибуток залишав у себе. Це абсолютно не відповідало 

першопочатковому призначенню будь-якого вакуфа. А. Воскресенський 

зазначив, що «щорічний прибуток від експлуатації 22,2 тис. дес., наданих у 

користування Комісії, досягав 52 тис. руб.» [179, с. 41].  

За домашньою умовою від 24 квітня 1882 р. імам села Шигим А. 

Моллаганієв віддав у оренду І. Синбергу вакуфну землю 210 дес. при селі 

Чалбаш Джурчі на 3 роки. Ту ж землю орендували селяни с. Джурчі 4 грудня 

1884 р. від нащадкового почесного громадянина А. Капурієва за контрактом 

од Мусульманського духовного правління терміном на шість років, 

починаючи від 1 вересня 1884 р. [17, арк. 1]. Селяни зорювали землю і 

косили сіно на підставі договору з А. Капарієвим. У проханні до голови 

Комісії з вакуфів І. Синдберг зазначав, що орендував цю землю впродовж 

дев’яти років і строк оренди спливав 1 березня 1886 р. [17, арк. 2]. Джемаат 

сіл Тюп Кенегез і Тюп Кангил об’єднались. Вакуфною землею при мечеті 

села до 1876 р. вони користувались спільно, займаючись хліборобством, 

скотарством і вівчарством і за це відбували повинність відданням на користь 

духовенства десятої копни хліба та сіна. З 1876 р. духовенство віддало землю 

в оренду на шість років землеволодільцю І. Московенку, якому громада 
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відбувала ті ж самі повинності. Від 1882 р. вакуфна земля, що знаходилася у 

черезсмужному володінні зі спадкоємцями колоніста Мартенса, була віддана 

в оренду на дев’ять років дворянину Умер мурзі Ногаєву ціною в 41коп. за 1 

дес., у договорі надаючи йому право отримувати усілякі прибутки, у тому 

числі отримувати зі селян п’яту копну врожаю. Комісія з’ясувала, що 

впродовж 15 років духовенство не піклувалось ані про ремонт мечетей, ані 

про сплату державних і земських повинностей. Натомість воно домовилось зі 

співвласниками про розмежування земель при селах у такий спосіб, аби при 

селі Тюп Кангил залишився невеликий клаптик землі під мечеттю і 

цвинтарем. У забезпечення позову селян про невизнання дійсним договору 

оренди Сімферопольський суд постановив 5 квітня 1886 р. накласти арешт на 

прибутки Ногаєва [19]. Так само 1 листопада 1881 р. імам мечеті села Тері 

Феодосійського повіту М. Челебі віддав вакуфну землю строком на три роки 

ціною 200 руб. на рік [21, арк. 1]. Зуйські селяни придбали 300 дес. вакуфної 

землі біля села Мін-Джабу [18, арк. 1]. І. Гаспринський зазначав: «духовні 

особи спромогалися здавати в оренду по 20– 30 коп. за 1 дес., коли поруч 

приватні володільці здавали свої землі по 2– 3 руб. за 1 дес.» [185, с. 1]. 

Отже, розпочався розділ споконвіку нероздільних і невідчужуваних 

угідь, садиб, заїжджих дворів, чаїрів між різними відомствами, унаслідок 

чого кримці в перші ж роки цієї кампанії втратили 2/3 свого спільного 

надбання [175, с. 690–691]. Так, одна зі спадкоємиць роду Ширинських, 

Айше Султан Бек Заде Ширинська, 23 червня 1836 р. у м. Кара Сув Базар 

оформила духовний заповіт і заснувала вакуфи зі свого рухомого і 

нерухомого майна, у склад якого входили 1998 дес. 2294 саж. землі., які 4 

жовтня 1878 р. згідно з ввідним листом на підставі виконавчого листа 

Сімферорольського окружного суду від 20 лютого 1876 р. були передані у 

володіння утвореному Таврійському мусульманському духовному правлінню 

[20, арк. 2], що згодом призвело до зворотнього включення вакуфних земель 

до цивільного обігу у Таврійській губернії. 



192 

 

Висновки до Розділу 4 

 

1) Селянська та Столипінська реформи остаточно закріпили у 

Таврійській губернії земельний устрій, що існував у Російській імперії. Вони 

були абстрактно спрямовані на весь селянський стан країни в цілому, не 

розрізняючи селян за національними і етнічними ознаками, майже не 

враховуючи місцеві особливості і традиції регулювання земельних відносин. 

2) Недоліками селянської реформи 1861 р. були: а) відсутність 

соціальної диференціації. Селянам були надані не рівні зі всіма прошарками 

права, а права вільних сільських обивателів. «Вільні» селяни фактично 

ставились у нерівне становище із своїми колишніми господарями; б) 

поміщики надавали селянам землі за визначені повинності. Отже, правове 

становище «вільних» селян нічим не відрізнялось від кріпацтва. 

Проголошення відмови від прав на особистість було декларативним. Була 

закріплена одностороння угода у вигляді примусової роздачі поміщицьких 

земель у кредит селянам, які для цього «звільнялись» від кріпацтва і 

отримували нові повинності зі збереженням старих. У підсумку, поміщики 

отримали подвійну вигоду: у них з’являлася дешева робоча сила, і вдалося із 

прибутком позбутися землі, у великій кількості якої зі зростанням 

виробництва вже не було необхідності. 

3)  Столипінська реформа відрізнялася своєю організованістю та 

поступовістю змін. Робота відбувалася у трьох напрямках: політичному –

проголошення загального курсу на реформи, виробка державної політики та 

стратегії; юридичному – розробка та видання указів, які регулювали земельні 

відносини; економічному – кінцевою метою реформи було підвищення 

загального рівня виробництва і землеробства, становлення середнього класу, 

формування міцного селянина-власника. Селяни отримали можливість стати 

повноправними власниками своїх земель.  
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4) Майже зникли притаманні кримцям форми землекористування. 

Користування вакуфами у Криму зазнало великих змін. У добу Кримського 

ханства ідея вакуфа у правовому полі означала вилучення земельної ділянки 

із цивільного обігу. До середини ХІХ ст. залишення вакуфа у Таврійській 

губернії призвело не до дотримання прав кримців, а до утворення правового 

механізму зворотнього залучення вакуфа до цивільного обігу з подальшим 

вилученням у законного користувача та передачі у власність окупантів. 

Вакуфи дозволили віддавати у оренду, залишати у користуванні мечетей, 

провадити моніторинг та створювати інституції державного контролю за 

ними – Таврійське магометанське духовне управління і Комісію про вакуфи. 

5) Як наслідок реформування, у 1861 – 1917 рр. спостерігалася 

тенденція до збільшення долі приватного землеволодіння порівняно із 

громадським. Це було пов’язано із обраним курсом країни на ринкові 

відносини, більшим спектром можливостей отримання прибутку фізичної 

особи з землі, якою вона розпоряджалася одноосібно на праві приватної 

власності. 

6) У материкових повітах Таврійської губернії у 2 пол. ХІХ ст. набули 

розвитку форми землекористування, розвинені у добу Кримського ханства. 

Зокрема, утворення громади для використання земель на праві колективної 

власності, первинне захоплення вільних земель. Вони не набули такого 

розповсюдження, оскільки у Російській імперії не було відповідних 

юридичних механізмів їх реалізації. 
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ВИСНОВКИ 

 

 Правове регулювання земельних відносин у Криму має свою довгу і 

складну історію. Воно мало свої традиції ще у добу Кримського ханства, де 

досягло досить високого рівня розвитку. Російська влада з перших років 

анексії Кримського ханства і утворення Таврійської губернії майже повністю 

перекреслила здобутки попередників. У Криму було здійснено розбудову 

якісно нової системи правового регулювання земельних відносин, яка до 

цього не була відомою місцевому населенню. Отже, в процесі дисертаційного 

дослідження змін, які відбулися в процесі трансформації мусульманської та 

континентальної правових систем унаслідок переформатування правового 

регулювання і реформування земельних правовідносин у Криму в період 

існування Таврійської губернії, ми дійшли наступних висновків: 

1. У сфері правового регулювання земельних відносин у добу Кримського 

ханства формувалися правові джерела і звичаї кримців, які вписувалися та 

пристосовувалися до системи мусульманського права, що складалася у 

державі. Починали утворюватися та закріплюватися форми права власності 

на землю і землекористування. У державі сформувалися суспільна ієрархія та 

правові механізми регулювання земельних відносин.  

2. Особливістю правового регулювання земельних відносин у Кримському 

ханстві було те, що звичаї були тісно переплетені з ісламом. Коран та Суна 

були головними джерелами права у державі. Правовідносини набували 

легітимності лише тоді, коли не суперечили релігійним канонам. 

Регулювання більшості форм землекористування у державі відбувалося на 

основі відповідних норм ісламу. Отже, поряд із релігійними, також суттєво 

впливали на розвиток права у Кримському ханстві неписані звичаєві норми.  

3. Концепція права власності на землю у Кримському ханстві полягала у 

законодавчому нормативному закріпленні режиму господарювання кримців 

на рідній землі. Набуття права власності на землю відбувалося як 
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традиційним шляхом, відомим й континентальному праву – укладанням 

різноманітних правочинів: купівлі-продажу, оренди, дарування, обміну, так і 

застосуванням принципу меват – права займанщини. Для надання юридичної 

чинності привласненню особа найчастіше просила у хана видати їй ярлик. 

4. Головними тенденціями розвитку правового регулювання земельних 

відносин у Кримському ханстві були: а) закріплення форм земельних 

відносин та землекористування майже за кожним суспільним прошарком 

окремо; б) відсутність кріпацтва; в) утворення джемаат як колективного 

суб’єкта права власності на землю; г) широкий спектр правових підстав для 

набуття права власності на землю і захисту права на власності на землю. Для 

набуття прав на землю кримцями використовувалися механізми меват, 

отримання ярлика від хана, або укладання правочину із іншими суб’єктами 

права. Для захисту використовувалися: судовий та позасудовий захист, 

землекористування у формах вакуфа та шифата.  

5. Земельне законодавство у Таврійській губернії можна розділити на: 

загальноімперське, губернське та місцеве. Загальноімперське видавалось у 

формах маніфестів, рішень Урядового Сенату та інструкцій. Вони мали 

обов’язкову силу для виконання усіма особами на території губернії. 

Губернське законодавство видавалось губернатором краю у формах 

циркулярів та ордерів, які функціонували у вигляді індивідуально визначених 

актів. Це були інструкції щодо практичного регулювання деяких форм 

власності на землю і дозволи на набуття права власності на землю 

прохачами. Місцеве законодавство формувалось з рішень місцевих повітових 

земських зібрань. Вони мали юридичну силу лише у межах окремого повіту і 

були обов’язковими для виконання посадовими повітовими особами та 

регулювали земельні відносини повітового масштабу.  

6. Правове регулювання земельних відносин у Таврійській губернії у складі 

Російської імперії мало суперечливий характер. Позитивним аспектом були 

законодавче нормативно-правове регулювання, упорядкування правового 
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регулювання шляхом формалізації земельних відносин. Землі були 

класифіковані за якістю та цільовим призначенням. Наявність письмових 

документів щодо права власності на землю стала обов’язковою вимогою для 

набуття правомочностей у сфері земельних відносин. Негативним аспектом 

була руйнація притаманної для кримців системи земельних відносин. Зникло 

багато унікальних форм землекористування. Кримці втратили власні землі 

через неможливість доведення свого права власності на землю за російським 

законодавством, якого не розуміли через незнання мови і вимог, які 

висувалися російською владою або неможливості отримати необхідних 

документів на землю.  

7. Унаслідок трансформації земельних правовідносин під час заміни 

мусульманської правової системи на континентальну та імплементації деяких 

положень мусульманського права у російське законодавство окупантами 

було застосовано низку методів і засобів для досягнення вказаної мети. 

Правові традиції кримців були витіснені на периферію правового 

регулювання. Центральне місце посіло нормативне регулювання шляхом 

встановлення указу та інших документів центральної та місцевої влади. Вони 

примусово застосовувались через відповідні державні інституції – 

міністерства, комісії, землемірів, суд та притягнення порушників 

законодавства до відповідальності у вигляді позбавлення волі, накладання 

штрафу або конфіскації земельної ділянки. У Таврійській губернії земельні 

правовідносини регулювалися шляхом застосування відповідних 

нормативних приписів імперського, губернського та місцевого законодавств. 

Усі землі Таврійської губернії регулювалися у іншому правовому режимі 

порівняно із добою Кримського ханства. Деякі форми землеволодіння і 

землекористування вперше вводилися законодавцем у сферу практичних 

відносин в Криму, а деякі – припиняли регулюватися, що або утворювало 

прогалину в праві, або призводило до знищення цих форм. Згідно вимог 

законодавства, усі землі Криму були межовані, обміряні, оцінені та розділені 
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на розряди за допомогою спеціально уповноважених осіб – землемірів, що 

діяли у співпраці із місцевими органами влади. Утворені Комісії мали 

завдання узгодити законодавство і полегшити процеси уніфікації та 

імплементації земельних правовідносин. Суди захищали права на землю 

мешканців Таврійської губернії, застосовуючи російські норми права. Вони 

повністю ігнорували місцеву практику правозастосування і регулювання. 

Зазначений комплекс заходів не досяг своєї мети на практиці. Законодавство 

у сфері земельних відносин залишилось неузгодженим на різних рівнях. 

Виникли черезсмужжя, судова тяганина та велике накопичення судових 

позовів щодо прав власності на землю. Автохтонне населення – кримці, 

швидко втрачали свої землі, які переходили до окупантів. Вони були змушені 

емігрувати до Туреччини. Отже, уніфікація земельних правовідносин шляхом 

вжиття комплексу заходів з боку окупантів пройшла в умовах правової 

невизначеності, ігнорування вже існуючої практики правозастосування у 

сфері земельних відносин, що склалася у Криму упродовж століть, 

примусового нав’язування місцевому населенню незрозумілих для нього 

через незнання мови та принципів дії норм права і боротьби кримців за 

збереження у своїй власності рідної землі.  

8. Після анексії Кримського ханства у 1783 р. право власності на землю у 

Таврійській губернії розподілилось за суб’єктами на: монаршу, поміщицьку, 

селянську, власність міст і власність іноземців. За формою користування 

вона розподілялась на: державну, колективну, приватну і вакуфну. За 

цільовим призначенням землі розподілялися на: сільськогосподарські, орні, 

садибні, вигінні, лісові тощо. Особливістю процесів було те, що вони 

призвели до перерозподілу власності на землю між суб’єктами-власниками та 

користувачами, внаслідок чого деякі були включені у сферу земельних 

відносин, а деякі були вилучені з неї, що призвело до обезземелення деяких 

суб’єктів, зокрема кримців. 
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9. Особливістю правового регулювання земельних відносин у Таврійській 

губернії було існування великої кількості установ та комісій для 

імплементації норм мусульманського права у російське законодавство. Їх 

діяльність була суперечливою і не досягла своєї мети. Вона гальмувала 

розвиток земельних відносин у регіоні. Комісіям з розгляду земельних спорів 

не вдалося усунути судову тяганину, встановити справедливість у судових 

справах. Причини невдачі їх діяльності можна розподілити на: правові – 

складність, невизначеність та заплутаність норм законодавства, надмірне 

навантаження членів комісій, слабке врахування особливостей розвитку 

земельних відносин у добу Кримського ханства; соціально-політичні –

відсутність державної стратегії у питанні упорядкування кримського 

земельного питання, підтримка центральною та місцевою владою російських 

переселенців та упереджене, підозріле ставлення до кримців, намагання 

їхнього обезземелення, хаотичність у формуванні складу членів комісії тощо. 

На засноване Таврійське мусульманське духовне правління був покладений 

обов’зок утримання і користування вакуфною власністю, а на Комісію про 

вакуфи – моніторинг вакуфних земель. На практиці це призвело до знищення 

вакуфів, їх переміщення у фонд державних земель, повернення до цивільного 

обігу, і як наслідок також сприяло обезземеленню кримців. 

10. Проведені у Російській імперії Селянська та Столипінська реформи 

несуттєво покращили правове регулювання земельного питання у 

Таврійській губернії. Особливостями їх здійснення в регіоні були: суб’єктний 

склад – положення реформи розповсюджувалися на кримців, які мешкали на 

території Таврійської губернії; об’єктний склад – серед інших, реформи 

регулювали форми власності на землю і землекористування кримців, які 

тісно співіснували та перемежовувалися із власністю на землю переселенців 

з числа окупантів та іноземців; функціонування реформ у особливому 

правовому режимі на території Таврійської губернії – вони проводилися в 

умовах уніфікації деяких норм мусульманського права та правового 
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регулювання традиційних форм землекористування кримців. Реформи 

проводилися досить непослідовно. Надання селянам особистої волі і 

наділення їх землею не призвели до бажаного ефекту розвитку ринкових 

відносин через розвиток земельних відносин, оскільки особиста залежність 

селян від поміщиків змінилася їхньою економічною залежністю від тих же 

поміщиків й від держави. Селянам відводилися землі найгіршої якості у 

нормативно встановленій мінімальній кількості за ціною, яка майже втричі 

перевищувала реальну вартість землі. У результаті вчинених заходів на селян 

непосильним тягарем лягли економічні борги перед поміщиками. У 

практичній площині селянська реформа не вирішила проблеми черезсмужжя, 

що характеризувалася великою розкиданістю земельних ділянок, які 

належали одній особі, їх перемежуванням із земельними ділянками інших 

осіб у межах однієї території. Отже, Селянська реформа лише ускладнила 

ситуацію, створила стан соціальної напруженості і стала передумовою 

проведення Столипінської реформи. П. Столипіним було зроблено спробу 

розв’язати низку питань, до числа яких входило і земельне. Зросла 

чисельність середнього класу суспільства, який поступово почав 

концентрувати власність на землю у себе, що призводило до зменшення 

поміщицької власності. Водночас зростала інтенсивність цільової 

експлуатації земель. Це вказувало на підняття рівня економіки, що позитивно 

позначилось на розвитку Таврійської губернії. До негативних чинників 

Столипінської реформи можна віднести слабке залучення кримців у 

зазначені процеси. Залишалось достатньо невизначеним і селянське питання. 

Попри збільшення кількості власності на землю у представників середнього 

класу і її зменшення у поміщиків, розмір селянської власності залишався 

достатньо низьким. Загалом, П. Столипіну вдалося досягти позитивних 

зрушень у спробі вирішення земельного питання у державі, зокрема 

збільшено повноваження та кількість землеволодіння селян, які починали 

формувати середній клас.  
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11. Правовими підставами набуття, зміни та припинення земельних відносин 

між суб’єктами права у Таврійській губернії були правочини, зокрема 

купівля-продаж, оренда, міна, дарування тощо. Вони вимагали обов’язкової 

письмової форми. Це спричинило бюрократичну тяганину, зловживання 

особами службовим становищем, численні злочини із власністю на землю. 

Особливістю практичного функціонування земельних відносин у Таврійській 

губернії була переважаюча дія норм мусульманського права, яка проявилася 

у збереженні під час трансформації правових систем деяких кримських 

звичаїв, притаманних кримцям шляхом їх зміни та імплементації у іншу 

правову систему. Воля законодавця була направлена на знищення 

традиційних форм землекористування кримців шляхом встановлення деяких 

законодавчих обмежень на право володіння зокрема вакуфними землями.  

12. Форми захисту права власності на землю можна розподілити на судові та 

позасудові. Судовий захист здійснювався у судових установах Російської 

імперії. Рішення судів могли бути апеляційно оскаржені у Комісії з розгляду 

спорів, касаційно – в Урядовому Сенаті. На практиці суди зволікали з 

винесенням рішень, діяли непослідовно та упереджено стосовно кримців. 

Склад судів не був представлений пропорційно до чисельності населення. 

Позасудовий захист відбувався всередині джемаат. Він дозволяв мирно 

вирішити земельні спори шляхом досягнення спільних угод та 

домовленостей між сторонами згідно звичаїв. Рішення приймали авторитетні 

старійшини, які виступали у якості мирових посередників. 
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Додаток 1.  Список вживаних термінів. 

 

Адет – звичай, звичаєве право. 

Акче – монета у Криимському ханстві. 

Аріє – договір. 

Бей – посадова особа у Кримському ханстві; авторитетна, впливова особа. 

Бейлик – землеволодіння бея. 

Беє-бат – «по руках», особливий вид купівлі-продажу. 

Вакуф – майно, присвячене на користь Аллаха. 

Вакуф адет – звичайний вакуф. 

Везир – глава Дивану. 

Візир – міністр. 

Дефтердар – скарбничий. 

Джемаат – громада. 

Ер загир – десятинні землі. 

Ер мемлекет – помісна система. 

Ер метруке – землі, що призначені для загального використання. 

Ер міріє –  домен кримського хана. 

Ер міріє султаніє – домен турецького султага. 

Ехалі – мешканці джемаат. 

Зекят – милостиня. 

Іктаа істіглол – право поступки у тимчасове користування. 

Іктаа темлік – право поступки у повну власність. 

Іш’хат – протест при свідках. 

Кадалик – округ, район. 

Каді – суддя. 

Калга – посадова особа, член династії Гіреїв, спадкоємець хана. 

Казнадар баши – глава державної скарбниці. 

Капиджи баши – камергер. 
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Махсус – особиста власність. 

Махфел-каза – суд. 

Меват – вільна земля. 

Медресе, мектебе – духовні і освітні навчальні заклади у Кримському ханстві 

Мевкуфе – землі, присвячені на користь духовних закладів. 

Мевлей – уповноважений. 

Мер’а – пасовисько. 

Метруке – землі, призначені для загального користування. 

Міріє – власність ханського домену (ханські землі). 

Мурза – посадова особа, член роду бея. 

Мусаалех – примирення. 

Муфтій – найвище духовне звання. 

Муштерек – спільна земля. 

Мюльк – приватна власність. 

Мюльк нааме – акт купівлі-продажу. 

Наїфт – роздільний акт. 

Нуреддін – третя за значущістю посадова особа в Кримському ханстві. Член 

династії Гіреїв. 

Оджа – вчитель. 

Ор бей – начальник Перекопської фортеці. 

Ресьме тату – формальний документ. 

Садака – милостиня. 

Седжиль – судовий вирок, рішення. 

Сенет – акт купівлі-продажу. 

Сераскир – головнокомандуючий військом, який призначався ханом, 

військовий міністр. 

Суна – письмова збірка слів, вчинків та мовчазних схвалень Пророка 

Мухамеда. Право на складання збірки у період після життя Пророка мали 

тільки найавторитетніші і найкращі знавці ісламу. 
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Султан – правитель, вища посадова особа у Османській імперії.  

Тамга – печатка. 

Тем’еллюк – обертання у власність. 

Теслім – здача проданого. 

Ушр – десятина, податок. 

Фікх – мусульманське право. 

Хан – правитель, вища посадова особа у Кримському ханстві. 

Чаїр – дрібна селянська земельна ділянка. 
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Додаток 2. Список вживаних скорочень. 

 

Арт. – артикул; 

Бар. – барон; 

Відд. – відділ; 

Гл. – глава; 

Дес. – десятина; 

Кв. – квадратний; 

Кн. – князь; 

Коп. – копійка; 

МВС – Міністерство внутрішніх справ; 

М. – місто; 

Млрд. – мільярд; 

П. – пункт; 

Пол. – половина; 

Р. – рік, ріка; 

Розд. – розділ; 

Руб. – рубль; 

Саж. – сажень; 

Сл. - слобод 

Сріб. – срібло; 

Ст. – стать, стаття, століття; 

Т.зв. – так званий; 

Тис. – тисяча; 

Чв. – чверть; 

Чол. – чоловік, чоловічий. 
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Додаток 3. Порвіняльна таблиця правового регулювання земельних 

відносин у Кримському ханстві і Таврійській губернії. 

 

               Кримське ханство                Таврійська губернія 

                                                   Джерела права 

Звичай, іслам, наука, акти монархів. Нормативно-правовий акт, звичай. 

                                                  Суб’єкти права 

Аллах, корінне населення – кримці, 

інші народи, які населяли Крим. 

Російські поміщики (переважна 

більшість), іноземні переселенці, 

кримці (переважна меншість). 

                                               Види землеволодіння 

Ханське, бейлик, мурзинське, 

султанське, джемаат, мюльк, інших 

народів, вакуф, калгалик, меват, 

ходжалик, шифат.   

Приватна, колективна, державна, 

переселенська, вакуф, шифат. 

                                             Характер землеволодіння 

Правове регулювання було не 

систематизовано з огляду на 

відсутність письмових засобів 

фіксації норм, які регулювали 

земельні відносини, окрім актів 

монархів. На практиці переважали 

раціональне використання земельних 

ресурсів, спільність користування, 

добросусідство, усна форма 

укладання договорів щодо землі між 

кримцями, відсутність кріпацтва,  

поєднання релігії та права, широке 

Використання земельних ресурсів 

було спрямовано на отримання 

прибутку, що призвело до 

виснаження землі і зниження 

врожаїв. Землі було обмежовано і 

визначена їх грошова вартість. 

Правове регулювання було 

впорядковано завдяки впровадженню 

нормативно-правового акту.На 

практиці стали переважати письмова 

форма укладання договорів щодо 

землі, юридичний формалізм і судова 
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застосування місцевих звичаїв, 

практична відсутність злочинів у 

сфері земельних відносин. Право 

земельної власності інших народів 

охоронялося і розвивалося державою. 

та бюрократична тяганина, обман, 

зловживання правом, виникнення 

черезсмужного володіння, велика 

кількість судових справ щодо права 

земельної власності і порушення прав 

на землю. Це призвело до знищення 

багатьох з інститутів, які раніше 

практикувалися кримцями. 
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Додаток 4. Ведомости духовным в Крыму вакуфам, составленные 

Высочайше учрежденной Особой Комиссией о вакуфах в 1893г. 
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Додаток 5. Ведомости духовным в Крыму вакуфам, составленные 

Высочайше учрежденной Особой Комиссией о вакуфах в 1893г. 
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Додаток 6. Ведомости духовным в Крыму вакуфам, составленные 

Высочайше учрежденной Особой Комиссией о вакуфах в 1893г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

Додаток 7. Раскладка уездного сбора Перекопского уезда 1893 г. 
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