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Запобігання надзвичайним подіям
кримінального характеру в пенітенціарних

установах Російської імперії

Злочинність у кримінально-вико-
навчих установах має свої особливо-
сті, зумовлені конкретно-історичними
умовами її формування. Одні з них
мають як би зовнішній, атрибутивний
характер, що надає злочинності свій
«національний колорит» (наприклад,
властивий тільки вітчизняним зло-
чинцям особлива жаргонна мова, та-
туювання, тюремні традиції та зви-
чаї), інші відображають специфіку
організації спільної злочинної діяль-
ності, прийомів і способів учинення
злочинів, сфер кримінальної спрямо-
ваності. Оскільки зазначені особливо-
сті складалися протягом тривалого
часу, запобігання злочинності у кримі-
нально-виконавчих установах (у т. ч.
надзвичайних подій кримінального
характеру) доцільно розглядати в рам-
ках певних історичних етапів.

Вагомий внесок у розроблення
проблем запобігання пенітенціарній
злочинності зробили такі вітчизняні
та зарубіжні вчені: Ю. М. Антонян,
І. Г. Богатирьов, В. В. Голіна, І. М. Дань-
шин, О. М. Джужа, А. П. Закалюк,
А. Ф. Зелінський, О. Г. Колб, М. Ф. Кос-
тюк, О. В. Старков, А. Х. Степанюк
та ін. Але спеціальні дослідження
щодо історико-правового аналізу запо-
бігання надзвичайним подіям кримі-
нального характеру в пенітенціарних
установах у сучасній юридичній науці
не дістали великого поширення.Певною
мірою заповнити вказану прогалину і
покликана ця наукова публікація.

Метою статті є історико-правовий
аналіз запобігання надзвичайним по-
діям кримінального характеру в пе-
нітенціарних установах Російської
імперії.



Зародження елементів самоорга-
нізації контингенту місць позбавлен-
ня волі на території сучасної України
пов’язано з розширенням професійної
злочинності і подальшим розвитком
тюремної системи. Становлення пені-
тенціарної системи в загальноукраїн-
ському масштабі не в останню чергу
визначалося прагненням держави
використати позбавлення волі як
одного з основних способів при-
боркання професійної злочинності,
яка серйозно знижувала і без того
критично низький поріг соціальної
та політичної стабільності в країні. Зі
становленням системи місць позбав-
лення волі в масштабах усієї держави
і початком тримання в них представ-
ників професійної злочинності –
«лихих людей» – стає можливим заро-
дження традицій самоорганізації чле-
нів злочинних асоціацій у неволі.

Умови тримання засуджених в
тогочасних вітчизняних тюрмах із
самого початку їх існування були
вельми далекі від ідеалу: панувала тіс-
нота, задуха, голод, від яких колодни-
ки (так за тих часів називали засудже-
них до позбавлення волі. – І. К.) нерід-
ко вмирали. Зазвичай арештантам
накладали кайдани, колодки, сковува-
ли попарно під час виведення за межі
тюрми. Їжею, одягом і взуттям засу-
джені забезпечувалися за свій раху-
нок або родичів.Ті, хто не міг сам себе
забезпечити і не мав родичів, існували
виключно на подаяння. Правил три-
мання арештантів не було, гігієнічний
стан місць ув’язнення ніким не кон-
тролювався. За цих умов боротися зі
свавіллям тюремної адміністрації
було практично безнадійно: відкрито
бралися «обіцянки», колодників нерід-
ко продавали в холопство.

Природно, що, потрапляючи в
нестерпні умови ув’язнення, арештан-
ти – «таті», розбійники, вороги дер-
жавного порядку, зібрані з різних
місць і насильно на довгі роки об’єд-
нані під одним дахом,– створювали
свій порядок і встановлювали свої

закони. Формувалася тюремна общи-
на, або артіль [1]. Практично всі про-
блеми арештантського життя були 
в полі зору громади. Сходкою як
вищим органом тюремної громади
вирішувались і питання формування
та розподілу общинних фінансів,
вибору старости і писаря, покарання
винних арештантів, взаємовідносин із
тюремною адміністрацією.

Виникнення тюремної артілі,
безумовно, було закономірним яви-
щем розвитку покарання у виді по-
збавлення волі на території сучасної
України XVI–XVII ст. Але тюремна
община, або артіль, несла в собі не
тільки (навіть не стільки) позитивний
заряд. Опікуючи арештантів, вона
вимагала від них беззаперечного під-
порядкування своїм неписаним зако-
нам: сформувалася своєрідна ареш-
тантська мораль. Тоталітарний харак-
тер тюремної артілі був однією із най-
сильніших перешкод для пенітенці-
арного впливу суспільства і держави
на особистість засудженого.

Формування тюремної арештант-
ської громади в тюремних установах
XVI–XVII ст. стає одним із найважли-
віших факторів пенітенціарної кримі-
налізації, що вплинуло на розвиток не
тільки системи місць ув’язнення, але і
всього тогочасного суспільства, якщо
врахувати ту роль, яку відігравало
позбавлення волі (і не тільки як вид
покарання) в історії Російської імперії
(у складі якої довгий час перебували
українські землі). Цим визначаються
особливості становлення пенітенці-
арної системи, системи запобігання
злочинності у державі. Таким чином,
протягом XV–XVII ст. відбувалися
процеси зміцнення тюремної грома-
ди, стратифікації контингенту місць
позбавлення волі, консолідації про-
шарку так званих звичних злочинців-
професіоналів, поширення «злодій-
ської субкультури» за межі пенітен-
ціарних установ. Появи тюремної 
общини не уникли й інші європейські
країни. Невипадково головною ідеєю
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у сфері виконання покарань стає роз-
дільне тримання засуджених.

Теоретичне і практичне вивчення
діяльності у сфері боротьби зі злочи-
нами сприяло формуванню відповід-
них наукових напрямів. Одним із них
став «тюремний рух» – пенітенціарія,
у вітчизняному розумінні – тюрмо-
знавство, що стало важливою ланкою
у складній системі боротьби зі зло-
чинністю. Тюремний рух зародився у
другій половині XVIII ст. у Європі, а
потім в Америці. Його засновником
по праву вважається англієць Дж. Го-
вард (1726–1791). Його починання ак-
тивно підтримував англійський філо-
соф І. Бентам (1748–1832), у Північ-
ній Америці – відомі політичні діячі
Т. Пейн (1737–1809) та Б. Франклін
(1706–1790). Ґрунтуючись на принци-
пах гуманізму і справедливості, тюрем-
ний рух вів пошук нових форм ка-
ральної політики з боку будь-якої
державної влади. Із цією метою роз-
роблялися відповідні реформи, скла-
далися плани побудови нових тюрем,
обґрунтовувалися проекти більш гу-
манних правил та інструкцій щодо
тримання засуджених, які пропонува-
лися урядам різних держав. Кримі-
нальне покарання, на думку засновни-
ків тюремного руху, не є актом помсти
або відплати (що відповідало старо-
винним правовим теоріям і настільки
яскраво проявлялося у кривавому за-
конодавстві середньовіччя), а міра за-
побігання злочинам і засіб виправ-
лення злочинця. Ідеологи тюремного
руху стояли на позиціях помірності
кримінальних покарань та їх співмір-
ності вчиненим злочинам.

Особистість засуджених, їх побут
і звичаї, запобігання злочинності в
місцях позбавлення волі не могли не
хвилювати ліберально налаштовану
монархію Російської імперії того часу.
Наявність злочинності в пенітенці-
арних установах – об’єктивний нега-
тивний показник державної кримі-
нально-виконавчої системи. Більше
того, рецидив злочинів характеризує

злочинність якісно, свідчить про її
систематичність і стійкість, показує
ступінь ефективності боротьби з нею
в цілому у державі. Порядок у місцях
позбавлення волі, судячи з наведених
джерел, адміністрацією тільки кон-
тролювався, нагляд здійснювався
формально.

Управляла засудженими тюремна
община, що зберегла свої підвалини
та особливості. Держава прагнула ство-
рити таку систему впливу на злочин-
ців, яка дозволяла би повернути їх у
суспільство, примусово змінивши свій
спосіб думок відповідно до офіційної
ідеології. Зокрема, одним із ново-
введень Олександра I, який відіграв
важливу роль у становленні і розвит-
ку кримінологічних досліджень у
Російській імперії, стало створення
державної статистичної служби.

Основний тягар запобігання зло-
чинності у пенітенціарних установах
було покладено на поліцію. В межах
основного завдання – охорони громад-
ського порядку – поліція вела активну
боротьбу з жебрацтвом та проститу-
цією, застосовуючи репресивні захо-
ди. Водночас, здійснюючи переслі-
дування та викорінення жебрацтва,
поліції доводилося проводити також
деякі заходи благодійного характеру,
спрямовані на попередження право-
порушень та розподіл затриманих
жебраків по богадільнях і притулках,
на забезпечення їх роботою, видачу
мінімуму матеріальних і грошових
коштів. Із часом міністерства внут-
рішніх справ, юстиції та державного
майна (останнє здійснювало піклу-
вання над державними селянами)
почали володіти статистичним мате-
ріалом по боротьбі з правопорушен-
нями, у тому числі злочинами [2; 3; 4].

Окрім статистичних даних про
злочинність, важливе значення для
кримінологічних досліджень мали
різні описи місць позбавлення волі,
побуту і звичаїв засуджених, утриман-
ня, режиму та умов ув’язнення. Це сто-
сувалося як тюремного ув’язнення,
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так і заслання, яке широко застосо-
вувалося царським урядом, особливо
проти осіб, які звинувачувалися в по-
літичних злочинах [4; 5].

Масове заслання до Сибіру (за
неповними даними, тільки з 1853 по
1872 р. було заслано близько 250 000
осіб, переважна більшість із них –
загальнокримінальні злочинці) здій-
снювало безпосередній вплив як на
соціально-економічну, політичну і
криміногенну обстановку в регіоні, так
і на адміністративно-правоохоронну
систему. З метою належного виконан-
ня заслання були утворені спеціальні
органи (Тобольський приказ, його
експедиції в губерніях), що діяли в тіс-
ному контакті з поліцією, яка і здійс-
нювала щоденний нагляд за засланця-
ми, займалася їх улаштуванням, запо-
біганням втеч, розшуком.

До кінця XIX ст. внаслідок ре-
формування системи виконання по-
карань у її складі стали переважати
губернські та повітові тюремні замки,
а також тотожні установи (напри-
клад, кримінальні тюрми) [6, с. 40–62].
Реформа тюремної системи увібрала
в себе багато елементів прогресивної
зарубіжної практики; тоді ж великого
поширення набуло одиночне ув’яз-
нення, яке стало переважати в системі
покарань, але при цьому не виправля-
ло засудженого, а ламало його як
фізично, так і морально.

Реформа 1861 р. викликала інтен-
сивні міграційні процеси в Російській
імперії, у зв’язку з чим у пореформе-
ний період відбулося різке збільшен-
ня злочинності в містах, де осідали
селяни, які розорилися і прибували на
заробітки. Процвітанню злочинності
сприяло і те, що поліція була зайнята
тільки виловлюванням неблагонадій-
них, революційно налаштованих еле-
ментів, яких заарештовували і засу-
джували сотнями. Прихід у злочинний
світ представників різночинців кон-
солідував кримінально-злочинне се-
редовище у місцях позбавлення волі.
Тюрма ставала школою злочинної

майстерності, її «злодійською акаде-
мією».

Таким чином, до початку XX ст. у
місцях позбавлення волі, переважно на
каторзі, сформувалася певна ієрар-
хія засуджених. Її становили чотири
касти злочинців, об’єднаних за пере-
конанням, кримінальною кваліфіка-
цією, становищем у кримінально-зло-
чинному середовищі та фізичними
особливостями.

Уряд не міг протиставити тюрем-
ній (пенітенціарній) злочинності на-
дійний механізм боротьби з нею.
Політика примусової ізоляції осіб, які
порушували закон, тільки ускладню-
вала обстановку в місцях позбавлення
волі, оскільки тюрми і каторга були
переповнені засудженими всіх станів і
національностей Російської імперії, та
ставали некерованими. Державні уста-
нови для правопорушників із немину-
чістю перетворювалися на «школи
злочинної майстерності». Іншими
словами, тюрма сама створювала
злочинний світ, який черпав у ній не-
обхідні для своєї діяльності сили.
Через усі пенітенціарні установи того
часу проходило близько одного міль-
йона засуджених на рік.

Втім, не можна однозначно ствер-
джувати, що за часів Російської імпе-
рії була цілком відсутня система за-
побігання пенітенціарним злочинам,
у т. ч. надзвичайним подіям кримі-
нального характеру (до яких нами від-
несено умисні вбивства, захоплення
заручників, масові заворушення, вте-
чі з місць позбавлення волі). Зазна-
чені позитивні зміни почали посту-
пово впроваджуватися в пенітен-
ціарну практику вже у другій полови-
ні ХІХ ст.

Зокрема, ліберальні реформи дру-
гої половини XIX ст. послужили по-
чатком корінних змін у державній
політиці Російської імперії, в тому
числі у пенітенціарній сфері. За оцін-
кою сучасників, управління пенітенці-
арними установами того часу харак-
теризувалося крайньою хаотичністю:
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«Ця безсистемність полягає в тому,
що у нас у вигляді окремих пробли-
сків у різних місцях ув’язнення трап-
ляються обривки різних тюремних
систем, але скільки-небудь широко і
повно не проводиться жодної. Ця без-
системність тюремної справи в Росії і
становить той корінний недолік, який
по можливості і в якнайшвидшому
часі має бути усунутий» [7, с. 129–130].

З метою здійснення корінних пе-
ретворень місць ув’язнення влада
Російської імперії провела збір інфор-
мації про стан справ у пенітенціарній
сфері, після чого Міністерством внут-
рішніх справ у 1865 р. були видані
«Матеріали з питання про перетво-
рення тюремної частини в Росії».

Режим у тюрмах характеризував-
ся таким чином: «У повітовій тюрмі
вбивця, грабіжник і звичайний злодій,
підсудний і підслідний тримаються
разом, в одній камері; результатом є
повне, всебічне вивчення арештантом
способів вчинювати всілякі злочини і,
нарешті, арештант, людина ще мало
зіпсована і навіть не злочинець, про-
сидівши деякий час у тюрмі, виходить
на волю з величезним запасом тю-
ремних знань» [8, с. 51]. Таким чином,
офіційно визнавався факт: «тюрми
стали не місцями виправлення, а роз-
садниками злочинів» [8, с. 154].

Професор С. В. Познишев харак-
теризував пенітенціарну систему Ро-
сійської імперії досліджуваного періо-
ду таким чином: «Домінуючий у нас
спосіб розміщення арештантів не є
певною тюремною системою, а зна-
менує відсутність системи, дорефор-
мений, хаотичний стан тюремної
справи з усіма його сумними наслідка-
ми. Завдяки цьому у нас споконвіку
арештанти об’єднуються у групи зі
своїми звичаями і традиціями, дуже
грубіють і швидко деморалізують
кожного новачка... Протиприродні
пороки, фізичне насильство, злодій-
ство, атмосфера одвічної цинічної
лайки і найбільш цинічних розмов,
поширення заразних хвороб і багато

іншого в достатку проявляються в
житті кожної нашої тюрми» [7, с. 131].

Переповнення тюрем призводило
до порушень режиму тримання засу-
джених: «...тіснота приміщень не
дозволяла тримати камери замкнени-
ми вдень, унаслідок чого було скуп-
чення арештантів в тюремних кори-
дорах і постійне бродіння по тюрмі...
До всього цього приєднується лег-
кість утеч» [7, с. 19].

У зв’язку з викладеним першочер-
говими завданнями пенітенціарної
політики Російської імперії з початку
1860 р. стали: створення єдиної систе-
ми управління місцями ув’язнення;
організація чіткої взаємодії між апа-
ратом управління і пенітенціарними
установами на місцях; забезпечення
правопорядку в тюрмах; підготовка
законодавчої бази з організації тю-
ремної частини.

Для досягнення мети запобігання
злочинам у пенітенціарних установах
було створено чітку структуру персо-
налу нагляду, до якої входили:

– начальники тюрем та їх поміч-
ники;

– помічниці начальників тюрем
або наглядачки, які завідували жіно-
чими відділеннями;

– старші і молодші наглядачі,
наглядачки [9].

Циркуляром Головного тюремно-
го управління (далі – ГТУ) від 17 квіт-
ня 1889 р. № 8 начальникам тюрем
наказувалося займатися формуван-
ням надійного персоналу нагляду і
подавати йому своєю старанністю і
виконавською дисципліною приклад
сумлінного ставлення до службового
обов’язку [10, с. 85].

Тимчасові правила про розподіл
службових обов’язків між чинами
управління в тюрмах (далі – Правила)
нормативно закріплювали такі поса-
дові обов’язки начальника тюрми з
організації нагляду та підтримання
правопорядку на території тюрми:

– начальник тюрми в межах нада-
них йому повноважень завідував усіма
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галузями управління, господарства,
нагляду та внутрішнього порядку;

– усі чини управління і нагляду
були безпосередньо підпорядковані
начальнику тюрми і виконували свої
службові обов’язки під його керівни-
цтвом. До усіх чинів нагляду началь-
ник тюрми зобов’язаний був звер-
татися на «Ви» і не повинен був роби-
ти їм зауважень у присутності ареш-
тантів;

– начальник тюрми затверджував
місячний наряд на службу наглядачів,
і без його дозволу не допускалося
вносити зміни у зазначений документ;

– начальник тюрми зобов’язаний
був по черзі зі своїми помічниками
здійснювати нічні обходи тюрми
(щоночі після півночі);

– начальник тюрми мав право
накладати на арештантів дисциплі-
нарні стягнення;

– в обов’язок начальника тюрми
ставився дозвіл листування арештан-
там, при цьому він повинен був прочи-
тувати отримані та відправлені листи
(§ 1, 2, 4, 7, 11, 12 Правил) [10, с. 87].

З метою запобігання втечам за
рішенням начальника місць ув’язнен-
ня стосовно арештантів, які вчинили
втечу, а також викритих у замаху або
приготуванні до втечі, застосовували-
ся дисциплінарні заходи, а саме: помі-
щення в окрему камеру, ручні і ножні
кайдани. Вага кайданів мала станови-
ти від 5 до 10 фунтів (тобто від 2 до
4 кілограмів), і вони застосовувалися
тільки щодо осіб чоловічої статі. Про
кожний випадок застосування кайда-
нів начальник місць ув’язнення був
зобов’язаний повідомляти особам, які
здійснювали прокурорський нагляд.
Стосовно осіб, засуджених до заслан-
ня на каторжні роботи, кайдани за-
стосовувалися в обов’язковому по-
рядку після вступу вироку в законну
силу [9].

9 листопада 1888 р. начальником
ГТУ було затверджено Положення
про тюремну варту, яке наказувало,
що у тюрмах, навіть у нічний час,

мав перебувати представник керів-
ництва адміністрації (начальник, його
помічник або старший наглядач) 
[10, с. 84].

Для організації управління тюрма-
ми (у т. ч. з метою оптимізації діяльно-
сті щодо запобігання пенітенціарним
злочинам) у складі тюремного персо-
налу передбачалося дві посади поміч-
ника начальника тюрми. На одного із
них начальник тюрми покладав
обов’язки спостерігати за порядком у
тюрмі в поліцейському відділенні, а
також завідувати майстернями та
арештантськими роботами, на іншо-
го – завідувати господарством тюрми
(§ 27 Правил).

Незалежно від виконання своїх
спеціальних обов’язків для забезпе-
чення правопорядку помічники на-
чальника тюрми зобов’язувалися:

– як можна частіше обходити всю
тюрму і спостерігати за точним вико-
нанням службових обов’язків персо-
налом нагляду;

– по черзі один з одним і з началь-
ником тюрми здійснювати нічні обхо-
ди тюремних приміщень;

– по черзі бути присутніми на ве-
чірньому розпуску наглядачів;

– по черзі спостерігати за поряд-
ком проведення побачень;

– бути присутніми при богослу-
жінні у тюремній церкві.

Помічник начальника тюрми, від-
повідальний за дотримання поліцей-
ського порядку, був найближчим на-
чальником і керівником старшого
наглядача і підпорядкованих йому
молодших наглядачів. Він повинен
був звертати особливу увагу на ви-
вчення персоналом нагляду їх служ-
бових обов’язків. Йому ставилося в
обов’язок спостерігати за несенням
служби усіма працівниками нагляду,
за точним дотриманням розпоряд-
ку дня, виконанням усіх правил, що
стосуються розміщення і порядку
тримання арештантів у відділеннях,
одиночних келіях, карцерах, за виве-
денням арештантів у майстерні, на
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роботи за територією тюрми, прогу-
лянку, в баню, школу, церкву і на поба-
чення.

Він мав право піддавати арештан-
тів попередньому арешту і за необ-
хідності давати розпорядження про
застосування гамівної сорочки. Про
всі випадки він зобов’язаний був допо-
відати начальнику тюрми при першій
зустрічі з ним або на першій службо-
вій нараді (§ 28–31 Правил) [10, с. 89].

Помічник начальника тюрми, що
завідував господарською частиною, з
метою підтримання правопорядку був
зобов’язаний:

– спостерігати за справністю усіх
будівель, їх окремих частин і присто-
сувань (двері, замки, ґрати, вікна,
тюремні двори і т. д.);

– здійснювати нагляд за виконан-
ням ремонтних робіт, особливо в тих
випадках, коли вони проводилися сила-
ми арештантів (§ 41 Правил) [10, с. 91].

Основне навантаження по лінії
нагляду та здійснення роботи із запо-
бігання правопорушенням та пенітен-
ціарним злочинам було покладено на
тюремну варту, яка складалася зі
старших і молодших тюремних нагля-
дачів і старших і молодших нагляда-
чок. Старші тюремні наглядачі були
начальниками змін і контролювали
внутрішній порядок у місцях ув’язнен-
ня. На ці посади призначалися благо-
надійні відставні і звільнені в запас із
армії нижчі чини.

Крім цього, у процесі дослідження
нами було виявлено цікавий факт
щодо запобігання надзвичайним по-
діям кримінального характеру у того-
часних пенітенціарних установах. Так,
у примітці 2 ст. 26 Зводу установ та
статутів про утримуваних під вартою
зазначалося: «Военные караулы
имеются лишь при некоторыхъ осо-
бенно значительныхъ тюрьмахъ, где
содержанiе ихъ признано будетъ, по
взаимному соглашенiю Министровъ
Военнаго и Юстицiи, необходимымъ,
на случай надобности въ предупреж-
денiи и подавленiи безпорядковъ

вооруженною силою». Також, згідно 
з п. 4 ст. 186-3 Зводу установ та статутів
про утримуваних під вартою, одним 
із обов’язків конвойної варти перед-
бачалося «содействiе тюремному на-
чальству при прекращенiи безпоряд-
ковъ среди арестантовъ въ местахъ за-
ключенiя гражданскаго ведомства»  [9].

Однією з основних цілей виконан-
ня покарання у виді позбавлення волі
та застосування запобіжного заходу у
вигляді взяття під варту була ізоляція
в’язнів, унаслідок чого всі місця ув’яз-
нення перебували під охороною.
Наглядачі несли службу на внутріш-
ніх постах і були озброєні табельною
вогнепальною або холодною зброєю.

У циркулярі ГТУ від 24 січня 1886 р.
№ 4 наведено опис обмундирування та
озброєння нижніх чинів тюремної
варти, які озброювалися:

– револьвером системи Сміта і
Вессона – молодші і старші наглядачі
тільки при несенні служби;

– шашкою – тільки старші тюрем-
ні наглядачі, вахтери і ключники.

Під час несення служби при пере-
дачі чергування молодші і старші
наглядачі повинні були передавати
револьвери в кобурі особам, які засту-
пають на чергування [10, с. 101].

У циркулярі ГТУ від 25 січня 
1888 р. № 1 повідомлялося, що чато-
вий (озброєний вартовий.– І. К.) під
час несення служби з охорони тюрми
мав право застосовувати зброю на
підставі Військового статуту про гар-
нізонну службу для захисту особи, що
охороняється, або поста, самозахисту,
припинення втечі арештантів. У всіх
цих випадках, якщо була можливість
уникнути застосування зброї викли-
ком допомоги або попередженням, то
чатовий був зобов’язаний це зробити.
Чатовий сам вирішував, який вид
зброї застосовувати: холодну чи
вогнепальну [10, с. 102]. При цьому
зовнішнє вартування за взаємною
згодою Міністерства юстиції та Вій-
ськового міністерства могло поклада-
тися на війська.
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Також при дослідженні історично-
го аспекту запобігання надзвичайним
подіям кримінального характеру у
кримінально-виконавчих установах
нами було виявлено цікаве законопо-
ложення, закріплене у ст. 189-1 Зводу
установ та статутів про утримуваних
під вартою: «Для прекращенiя без-
порядковъ среди арестантовъ въ
местахъ заключенiя, если средства
тюремнаго надзора и стражи окажут-
ся недостаточными, могутъ быть
призываемы войска (въ томъ числе
команды конвойной стражи)...» [9].
Отже, бачимо, що ще за часів Росій-
ської імперії зародилися основні заса-

ди взаємодії кримінально-виконавчих
установ та правоохоронних органів
під час запобігання надзвичайним
подіям кримінального характеру.

Таким чином, перетворення, які
проходили в пенітенціарній системі
Російської імперії наприкінці XIX ст.,
дали змогу сформувати центральний
апарат управління тюремним відом-
ством; упорядкувати роботу місць
ув’язнення в кожній губернії; чітко
закріпити на законодавчому рівні
організацію охорони і нагляду, а та-
кож заходи щодо запобігання надзви-
чайним подіям кримінального харак-
теру у пенітенціарних установах.
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Стаття присвячена дослідженню запобігання надзвичайним подіям криміналь-
ного характеру в пенітенціарних установах Російської імперії. Підкреслено роль
вартової служби у запобіганні пенітенціарним злочинам.
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ви, надзвичайні події кримінального характеру.

Копотун И. Н. Предотвращение чрезвычайных происшествий криминального
характера в пенитенциарных учреждениях Российской империи

Статья посвящена исследованию предотвращения чрезвычайных происше-
ствий криминального характера в пенитенциарных учреждениях Российской
империи. Подчеркнута роль караульной службы в предотвращении пенитенци-
арных преступлений.

Ключевые слова: историко-правовой анализ, предотвращения, пенитенциар-
ные учреждения, чрезвычайные происшествия криминального характера.

Kopotun I. Prevention of emergencies of a criminal nature in penitentiary institu-
tions of Russian empire

The article is dedicated to research of prevention of emergencies of a criminal natu-
re in penitentiary institutions of Russian empire. The role of guard duty in preventing
penitentiary crimes is shown.

Key words: historical and legal analysis, prevention, penitentiary institutions, emer-
gencies of a criminal nature.


