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У статті розглянута система кримінальних покарань передбачена 
видатною пам'яткою правової системи Російської імперії Кримінальним 
уложенням від 22 березня 1903 р.
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рання,

В статье исследована система уголовных наказаний, предусмотрен
ная выдающимся памятником правовой системы Российской империи 
Уголовным уложением от 22 марта 1903 г.

Ключевые слова: Российская империя, Уголовное уложение, система, на
казания.

The system of criminal punishment, foreseed by the remarkable monument of 
the Russian Empire's legal system -  Criminal regulations since March 22 nd 
1903 is studied in the article.

Key words: Russian Empire, Criminal regulations, system, punishment.

У даний час українське суспільство переживає непростий період 
свого оноелєння. Реформуванню підлягають різноманітні еф>ери суспіль
ного життя, в тому числі й система кримінального законодавства, у  
цьому аспекті Україна орієнтується на європейські стандарти та до
сягнення, свідченням цьому є прийняття Верховною Радою України 
5 квітня 2001 р. Кримінального кодексу України.

У контексті проблеми, яка розглядається безумовно позитивним 
буде досвід нормативного регулювання системи кримінальних пока
рань, який мав місце в історії законодавства Російської імперії до 
складу якої входило дев'ять українських губерній.

Зазначена проблема має досить багату історіографію, яку слід 
поділити на три періоди: дореволюційний, радянський, пострадянський.

Серед дореволюційних досліджень особливої уваги заслугову
ють праці; В. В. Волкова [1], С.В. Познишева [2], М.С. Таганцева [3].

У радянський період системі кримінальних покарань за Кримі
нальним уложенням 1903 р. присвятив дисертаційне дослідження 
Г.В. Фецич [4].

В юридичній історіографії сучасної України питанню, яке роз
глядається присвячені роботи В.М. Бурдіна [5], Є.О. Пиєьменського 
[6], П.Л. Фріса [7], П.В. Хряпінського [8].

В.М. Бурдін звертався до норм Кримінального уложення 1903 р. 
розглядаючи інститут кримінальної відповідальності та покарання 
неповнолітніх у його ретроспективі [5, с. 11 -14].

84



Загальнотеоретичні проблеми
______________ держави і права 1 Р озді л  І

Є.О. Письменський простежував інститут судимості крізь призму 
норм цього законодавчого акту [6, с.б].

П.Л. Фріс досліджував норми Кримінального уложення 1903 р. у 
контексті історії кримінально-правової політики [7,с. 83 -83].

П Ф. Хряпінський аналізував зазначену пам'ятку права під кутом 
виникнення заохочувальних кримінально-правових норм [8, с. 33 - 34].

Метою сталті є системний аналіз норм Кримінального уложення 
1903 р., які визначали систему кримінальних покарань та практику їх 
реалізації в Російській імперії, в тому числі й у дев'ятьох українських 
губерніях.

У результаті, проведення буржуазних реформ 70 -  80 -  х рр. XIX ст., 
серед яких була також тюремна реформа 1879 р., визначилась та от
римала легітимне підтвердження наступна система покарань: смерт
на кара; каторга; заслання на поселення; ув'язнення у виправному бу
динку; ув'язнення у фортеці; тюремне ув'язнення; арешт; грошова пеня.

Кримінальне уложення фактично без залишило названу систему 
покарань, замінивши тільки грошову пеню на штраф.

Смертна кара розглядалась як виняткова міра покарання, яка за
стосувалась до осіб, які вчинили найбільш небезпечні суспільні діяння, а 
саме; заколот проти верховної влади та злочини проти імператора і 
членів його родини. Статтею 15 Кримінального уложення визначався 
спосіб реалізації цього виду покарання - повішання, не публічно.

Наступним видом покарання була каторга, яка призначалась 
довічно або на строк від чотирьох до п'ятнадцяти років. Каторга -  це 
вид позбаалення волі в основу якого покладалась важка фізична пра
ця у більшості своїй негативна для здоров'я людини. Наприкінці 
XIX ст. у Харківській губернії функціонувало дві каторжних тюрми в 
містах Новобслгородську та Новоборисоглєбську.

У цих каральних установах, відбували покарання засудженні з 
українських та білоруських губерній, 10 губерній Царства Польсько
го і Кавказу.

Згідно зі статтею 23 Кримінального уложення 1903 р. щодо осіб 
засуджених до покарання каторгою запроваджувались елементи прогре
сивної системи відбування покарання. Зокрема, особи засуджені до 
довічної каторги, після п'ятнадцяти років тримання у каторжній тюрмі, 
могли переводитись на поселення у віддаленні місцевості Російської 
імперії.

Слід зазначити, що кількість засуджених до покарання каторгою 
особливо у період революційних подій 1905 -  1907 рр. виросла майже
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вдвічі, у  1906 р. їх чисельність сягала 6 123 особи, а у 1908 р. у ка
торжних тюрмах відбувало покарання 16 540 осіб [9, с.200].

Для тримання осіб, засуджених до покарання каторгою у Росій
ській імперії було побудовано й переобладнано вісім в'язниць у 
містах: Володимирі, Орлі, Саратові, Смоленську, Пскові, Шліссельбурзі, 
Херсоні, Ярославлі, але й вони не могли розмістити всіх ув'язнених 
каторжан.

У зв'язку із цим, Головне тюремне управління приймає рішення 
про тримання засуджених каторжного розраду у спеціальних приміщен
нях при губернських тюрмах із забезпеченням суворих умов ізоляції.

Ст. ЗО Кримінального уложення встановлювались додаткові по
карання щодо осіб, засуджених до покарання каторгою. Особи, які 
відбули покарання каторжними роботами позбавлялись права: бути 
обраними до міських зібрань; перебувати на військовій та державній 
службі; займати церковні посади; бути опікунами, вихователями, 
учителями та третейськими суддями.

Заслання на поселення безстроково, застосовувалось за окремі 
види злочинів, які не передбачали значної суспільної небезпеки, а 
особа злочинця була такою, що не потребувала ізоляції від суспіль
ства. Засудженні до заслання відбували покарання у місцевості 
визначеній у законодавчому порядку за поданням міністрів юстиції 
та внутрішніх справ Російської імперії.

Покарання у вигляді тримання у виправному будинку застосо
вувалось строком від одного року шести місяців до шести років. 
Особливістю реалізації цього виду покарання було те, що засуджений 
перші шість місяців відбував покарання в одиночній камері, а згодом 
переводився на загальне ув'язнення.

Згідно зі ст. 19 Кримінального уложення ув'язнення у фортеці при
значалось на строк від двох тижнів до шести років. Процес реалізації 
цього виду покарання, викликав протиріччя у пенітенціарній практиці 
Російської імперії, оскільки, недостатня кількість зазначених установ, 
породжувала заміну фортечного ув'язнення іншими місцями позбав
лення волі [10].

Тюремне ув'язнення посідало домінуюче місце у системі кри
мінальних покарань дореволюційної Росії. Як слушно зазначав профе
сор Варшавського університету В. В. Єсипов: "Тюремне ув'язнення -  є 
примусове позбавлення волі особи, яка вчинила злочин із триманням 
її у призначеній для цього будівлі" [11, с. 89].
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Чисельність ув'язнених у тюрмах Російської імперії сягата: у 
1909 р. -  180 206, у 1913 -  124 418, на 1 січня 1917 р. -  152 052 особи [12, 
с.64].

В українських губерніях найбільшими були тюремні замки; 
Київський (525 місць), Одеський (488), Єлисаветградський (318), 
Кам'янецький (260), Харківський (300) [13,с.235].

Ст. 20 Кримінального уложення визначалось, що мінімальний 
строк тюремного ув'язнення сягає двох тижнів, а максимальний - 
один рік.

Покарання у виді арешту відбувалось засудженими в арештних 
будинках. Зазначений вид покарання призначався за кримінальні 
проступки тобто діяння, які не представляли підвищеної суспільної 
небезпеки.

Грошова пеня призначалась у розмірі ста карбованців із правом 
розстрочки виплати на один рік.

Кримінальне уложення 1903 р., започаткувало та легітимно ок
реслило систему місць позбавлення волі для неповнолітніх правопо
рушників зокрема, ст. 55 визначались види виховних виправних за
кладів для підлітків; притулки, колонії, монастирі, особливі примі
щення при тюрмах.

Отже, розглянувши систему кримінальних покарань, визначе
них Кримінальним уложенням від 22 березня 1903 р., необхідно зро
бити наступні висновки;

- реформа кримінального законодавства Російської імперії на 
початку XX ст. скасувала поділ системи кримінальних покарань на 
покарання кримінальні та виправні;

- домінуюче місце у загальній системі покарань посіли покаран
ня, пов'язані з ізоляцією особи від суспільства;

- новелою кримінального законодавства стало внесення до сис
теми кримінальних покарань нового виду покарання - арешту;

- нормами Кримінального уложення сформувалась система місць 
позбавлення волі щодо неповнолітніх, яка в трансформованому вигляді 
була екстрапольована радянською виправно-трудовою системою.
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