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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ДДУПВП Державний департамент України з питань виконання

покарань

ДКВС Державна кримінально-виконавча служба

ДПтС Державна пенітенціарна служба

КВК Кримінально-виконавчий кодекс

КВУЗТ Кримінально-виконавча установа закритого типу

КК Кримінальний кодекс

ОРД Оперативно-розшукова діяльність

ПВР УВП Правила внутрішнього розпорядку установ виконання

покарань

СПС Соціально-психологічна служба

ЧПНУ Черговий помічник начальника установи
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ВСТУП

Актуальність теми. В умовах розбудови в Україні громадянського

суспільства охорона життя, здоровʼя, прав і свобод людини перебувають у

центрі уваги держави. Кримінальне законодавство встановлює як рівну

гарантію прав, так і рівну міру відповідальності особи, незалежно від

соціального становища і правового статусу. Ця умова поширюється і на

засуджених, які відбувають покарання, пов’язані з позбавленням волі, у

кримінально-виконавчих установах закритого типу (виправних колоніях).

Активізація діяльності адміністрації виправних колоній щодо зміцнення

режиму, диференціації та індивідуалізації соціально-виховної роботи,

удосконалення інших засобів виправлення і ресоціалізації засуджених

привела в цілому до поліпшення стану оперативної обстановки у КВУЗТ.

Разом із тим, в останні роки має місце стала тенденція до вчинення

злочинів засудженими та особами, які тримаються під вартою: 2008 р. –

536 злочинів, 2009 – 422, 2010 – 404, 2011 – 465, 2012 – 576, 2013 – 515, 2014

– 497, 2015 – 511 злочинів. При цьому, як свідчать дані офіційної статистики,

тяжкі та особливо тяжкі злочини проти життя та здоровʼя особи вчинялися

протягом 2008–2015 рр. виключно у КВУЗТ, що стало вагомим аргументом

розгляду саме цього виду вітчизняних установ виконання покарань як об’єкта

кримінологічного дослідження щодо тих злочинів у пенітенціарній системі

України, об’єктом злочинного посягання яких є найвищі соціальні цінності –

життя та здоровʼя особи. Іншим аргументом став найбільший рівень

злочинності у виправних колоніях серед вітчизняних установ виконання

покарань, який становить: 2009 р. – 341 злочин (63,6 %), 2010 – 300 (71,1 %),

2011 – 300 (74,3 %), 2012 – 309 (66,5 %), 2013 – 401 (69,6 %), 2014 р. –

343 злочини (66,6 %). Зокрема, в межах родового об’єкта кримінально-

правової охорони (життя та здоров’я особи) останніми роками

спостерігається така тенденція вчинення досліджуваних злочинів у КВУЗТ:

2009 р. – 11 злочинів (3,2 %), 2010 – 9 (3,0 %), 2011 – 7 (2,3 %), 2012 –



6

14 (4,5 %), 2013 – 16 (4,0 %), 2014 р. – 15 злочинів (4,4 %). Із наведених даних

видно, що останніми роками відбулося зростання рівня злочинів проти життя

та здоров’я особи, вчинених засудженими у виправних колоніях, що

зумовлює необхідність активізації діяльності щодо запобігання зазначеним

злочинам.

Вагомий внесок у розробку означеної проблематики вчених, праці яких

стали теоретичним підґрунтям у роботі над дисертацією, а саме:

Ю. М. Антоняна, Ю. В. Бауліна, О. М. Бандурки, О. А. Бірюкової,

І. Г. Богатирьова, І. В. Боднара, М. Ю. Валуйської, В. В. Василевича,

О. В. Ведмідського, В. В. Голіни, Б. М. Головкіна, В. Я. Горбачевського,

В. К. Грищука, В. О. Грішина, І. М. Даньшина, О. М. Джужі, В. М. Дрьоміна,

Т. А. Денисової, В. П. Ємельянова, З. В. Журавської, А. П. Закалюка,

А. Ф. Зелінського, Д. О. Зубова, О. Г. Кальмана, І. В. Карєтнікова,

А. В. Кирилюка, О. Г. Колба, І. М. Копотуна, О. М. Костенка, М. Ф. Костюка,

Ю. О. Левченка, О. М. Литвинова, О. М. Литвака, С. Ю. Лукашевича,

Ю. А. Мамонтова, А. М. Марата, П. П. Матишевського, І. Б. Медицького,

М. І. Мельника, В. А. Мисливого, П. П. Михайленка, В. О. Навроцького,

В. І. Осадчого, А. М. Павлухіна, М. С. Пузирьова, Н. А. Савінової,

А. В. Савченка, О. В. Старкова, В. В. Сташиса, Є. Л. Стрельцова, В. Я. Тація,

В. П. Тихого, П. Л. Фріса, М. І. Хавронюка, С. І. Халимона, В. Б. Харченка,

В. І. Шакуна, В. В. Шаблистого, С. А. Шалгунової, В. Є. Южаніна,

Н. М. Ярмиш, О. Н. Ярмиша, С. С. Яценка та ін.

Разом з тим, останні зміни до Кримінально-виконавчого кодексу

України та інших нормативно-правових актів щодо діяльності ДПтС України

свідчать про необхідність вироблення нових підходів в тому числі до

запобігання злочинам проти життя та здоров’я у КВУЗТ.

Викладене засвідчує актуальність обраної теми та зумовлює

необхідність проведення відповідного комплексного наукового пошуку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота

виконана на кафедрі кримінального права та кримінології
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Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відповідно

до: тематики Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності

органів та установ, що належать до сфери управління ДПтС України, на

період 2013–2017 рр. (затверджені рішенням Наукової ради ДПтС України

від 19 липня 2013 р.); Плану проведення науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт Дніпропетровського державного університету

внутрішніх справ на 2016 рік, схваленого вченою радою цього навчального

закладу (протокол № 4 від 25.12.2015 р.). Дослідження узгоджується з

Концепцією реформування кримінальної юстиції України, затвердженою

Указом Президента України від 08.04.2008 р. № 311/2008, Концепцією

державної політики у сфері реформування Державної кримінально-

виконавчої служби України, схваленої Указом Президента України від

8 листопада 2012 р. № 631/2012 та рішенням Ради національної безпеки і

оборони України від 06.05.2015 р. «Про заходи щодо посилення боротьби зі

злочинністю в Україні», введеного в дію Указом Президента України від

16.06.2015 р. № 341/2015.

Тема затверджена на засіданні Вченої ради Дніпропетровського

державного університету внутрішніх справ від 26 грудня 2013 р. (протокол

№ 4).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є створення системи

запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-

виконавчих установах закритого типу, розроблення на цій основі пропозицій

з удосконалення чинного законодавства та практики його застосування.

Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі задачі:

– проаналізувати стан наукового розроблення проблеми вчинення

злочинів проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах

закритого типу та сформулювати методологію її дослідження;

– здійснити кримінально-правову характеристику злочинів проти життя

та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу;

– проаналізувати стан, структуру і динаміку вчинення злочинів проти
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життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу;

– визначити причини і умови вчинення злочинів проти життя та

здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу;

– установити специфічні риси засуджених, які вчиняють злочини проти

життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого

типу, а також жертв цих злочинів;

– запропонувати систему (загальносоціальні, спеціально-

кримінологічні, індивідуально-профілактичні заходи) запобігання злочинам

проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах

закритого типу;

– сформулювати пропозиції з удосконалення чинного законодавства та

рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності діяльності

кримінально-виконавчих установ закритого типу щодо запобігання злочинам

проти життя та здоров’я особи.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері кримінально-

правової охорони життя та здоров’я особи.

Предмет дослідження – запобігання злочинам проти життя та здоров’я

особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу.

Методи дослідження. З урахуванням специфіки теми, мети і

поставлених задач дослідження застосовувалися різні загальнонаукові та

спеціально-наукові методи, зокрема: діалектичний метод – для наукового

пізнання соціально-правових явищ, які виникають у сфері запобігання

злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, а також при визначенні

поняття цих злочинів (підрозділи 1.1, 1.2); історико-правовий – дозволив

дослідити процес становлення і розвитку правових норм та наукового

супроводу запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

(підрозділ 1.1); порівняльно-правовий – через вивчення зарубіжного

пенітенціарного досвіду надав можливість обґрунтувати, що одиночне

тримання засуджених надасть їм можливість у повному обсязі реалізувати

право на особисту безпеку, звівши об’єктивну можливість вчинення злочинів
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проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ до мінімуму (підрозділи 3.1, 3.3);

статистичні методи – для опрацювання емпіричної бази дослідження

(підрозділи 2.1–2.3, 3.1–3.3); соціологічні методи – у вивченні засуджених,

які вчиняють злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, а також

жертв цих злочинів (підрозділи 2.3, 2.4). Формально-логічний – використаний

для формування авторських понять (підрозділи 1.1, 1.2, 2.3, 3.3); логіко-

юридичний – застосовувався для вироблення певних пропозицій

законодавчого та правозастосовного спрямування (підрозділи 3.1–3.3).

Емпіричну базу дослідження склали: дані судової статистики,

статистики ДПтС України за 2008–2013 рр.; вивчення й узагальнення судової

практики; результати вивчення матеріалів 36 кримінальних справ і

кримінальних проваджень за фактами вчинення протягом 2008–2013 рр.

злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ в АР Крим,

Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській, Запорізькій,

Полтавській, Рівненській, Херсонській та Черкаській областях;

18 обвинувальних вироків, постановлених судами цих областей; результати

анкетування співробітників виправних колоній (336 осіб) та опитування

22 жертв злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ (крім злочинів,

передбачених ст. 115, ч. 2 ст. 121 КК України). Використана також загальна

інформаційна та нормативна база ДПтС України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що

дисертація становить собою перше монографічне дослідження на теренах

України, яке присвячене комплексному аналізу кримінологічних засад

запобігання злочинам проти життя та здоровʼя особи у кримінально-

виконавчих установах закритого типу. Конкретний внесок дисертанта в

наукове вирішення зазначених питань полягає в обґрунтуванні пропозицій та

рекомендацій, що містять елементи наукової новизни та мають теоретичне і

прикладне значення для кримінологічної науки та запобіжної практики

виправних колоній, зокрема:

вперше:
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– сформульовано науково обґрунтоване визначення поняття «злочини

проти життя та здоровʼя особи у кримінально -виконавчих установах

закритого типу» – це сукупність суспільно небезпечних діянь, перелік яких

законодавчо визначений у розділі 2 Особливої частини (ст. 115–145)

Кримінального кодексу (КК) України, виходячи зі специфіки кримінально-

виконавчих правовідносин, які вчинені засудженими на території конкретної

кримінально-виконавчої установи закритого типу за певний проміжок часу і

проявляються в посяганні на життя та здоровʼя особи (засудженого) шляхом

застосування фізичного або психічного насильства над особою потерпілого

(нерідко викликаного внаслідок провокаційної поведінки останнього) з

метою спричинення йому фізичної або моральної шкоди, на ґрунті особистої

неприязні, помсти, з корисливих, хуліганських чи інших мотивів;

– досліджено особу, яка вчиняє злочини проти життя та здоровʼя

особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу, та

запропоновано її узагальнений кримінологічний портрет з метою вироблення

заходів індивідуально-профілактичного впливу, а саме це: засуджена особа

чоловічої статі віком 26–30 років, яка відбуває покарання у виправній колонії

середнього рівня безпеки, переважно неодружена, має загальну середню або

середню спеціальну освіту, фізично здорова, засуджена за злочини

насильницької або корисливо-насильницької спрямованості, неодноразово

судима, злочин вчиняє здебільшого одноособово, засуджена до тривалих

строків покарання, є порушником установленого порядку відбування

покарання, негативно ставиться до основних засобів виправлення і

ресоціалізації;

– запропоновано типологію засуджених, які вчиняють злочини проти

життя та здоровʼя особи у кримінально-виконавчих установах закритого

типу, а саме: 1) особи, які володіють стійкою насильницькою орієнтацією

(50,1 %); 2) особи з менш стійкою насильницькою орієнтацією (21,5 %);

3) особи з незначною насильницькою орієнтацією (17,9 %); 4) особи, які не

мають насильницької орієнтації (так звані ситуативні злочинці), – 10,8 %;
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удосконалено:

– практику діяльності оперативних підрозділів кримінально-

виконавчих установ закритого типу шляхом розроблення Пам’ятки

оперативним працівникам щодо планування заходів із попередження і

виявлення злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановленого

порядку відбування покарання;

– класифікацію заходів загальносоціального, спеціально-

кримінологічного, індивідуально-профілактичного та віктимологічного

запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-

виконавчих установах закритого типу. Зокрема, на підставі критичного

аналізу спеціальної літератури обґрунтовано належність заходів

кримінально-правового характеру до спеціально-кримінологічних заходів

запобігання досліджуваним злочинам;

– значення режиму та засобів його забезпечення (нагляду за

засудженими, обшукової роботи, оперативно-розшукової діяльності) у сфері

запобігання злочинам проти життя та здоровʼя особи у кримінально-

виконавчих установах закритого типу;

– механізм реалізації права засуджених на особисту безпеку, зокрема

запропоновано дефініцію поняття «забезпечення особистої безпеки

засуджених», що відображено у відповідних пропозиціях до чинного

законодавства в частині закріплення однойменного обов’язку персоналу

Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) України;

дістали подальший розвиток:

– науково-теоретичні засади кримінально-правової і кримінологічної

політики щодо протидії пенітенціарній злочинності. Зокрема, на підставі

аналізу стану, структури й динаміки вчинення злочинів проти життя та

здоровʼя особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу

дисертантом обґрунтовано віднесено до досліджуваних злочинів умисне

вбивство (ст. 115 КК України), умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121

КК України), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122
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КК України), оскільки вчинення зазначених діянь щороку (протягом 2008–

2013 рр.) із 100 % вірогідністю зафіксовано у виправних колоніях. Це дало

авторові підстави уніфікувати дотично до цих злочинів кримінально-

правовий та кримінологічний рецидив, оскільки 100 % засуджених, які

вчинили ці злочини у виправних колоніях, відбували покарання за вчинення

умисних злочинів;

– кримінально-правові засади про структурні елементи складу злочину,

на підставі чого дисертантом обґрунтовано власне бачення об’єкта,

об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони злочинів проти життя та

здоров̓ я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу;

– наукові погляди на класифікацію причин і умов злочинів, на підставі

чого класифіковано причини і умови злочинів проти життя та здоровʼя

особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу на дві групи:

загальносоціальні, що стосуються злочинності в цілому, та спеціальні,

специфічні для функціонування кримінально-виконавчих установ закритого

типу;

– поняття «забезпечення особистої безпеки засуджених» як комплекс

правових, управлінських, оперативно-розшукових, тактичних та спеціально-

превентивних заходів, спрямованих на запобігання можливій та усунення

явної небезпеки життю і здоров’ю засуджених, які відбувають покарання у

виді арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців,

позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі;

– елементи загальносоціальних, спеціально-кримінологічних,

індивідуально-профілактичних заходів запобігання злочинам проти життя та

здоровʼя особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони

можуть бути використані та впроваджені у:

– у правозастосовній діяльності – для використання в оперативно-

службовій діяльності установ виконання покарань і слідчих ізоляторів

ДПтС України щодо протидії злочинам проти життя та здоровʼя особи (акт
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впровадження в діяльність Управління ДПтС України в Чернігівській області

№ 5617-18 від 20 липня 2015 року).

– у науковій роботі – для подальших наукових розробок у теорії та

практиці запобігання злочинам, які вчиняються засудженими в установах

виконання покарань (акт впровадження в наукову діяльність

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 26 грудня

2014 року);

– у навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін

«Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право» (акт

впровадження в навчальний процес Дніпропетровського державного

університету внутрішніх справ від 26 грудня 2014 року; навчально-наукового

інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ №

46/6-22 від 26 січня 2015 року).

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки

дослідження оприлюднено у виступах на міжнародних та всеукраїнських

науково-практичних конференціях, круглих столах: «Пенітенціарна ідея

Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє...» (м. Київ, 6 лютого 2014 р.),

«Модернізація системи професійної підготовки пенітенціарного персоналу:

питання філософії права, педагогіки й психології, теорії і практики»

(м. Чернігів, 6 червня 2014 р.), «Правова політика в Україні: питання теорії та

практики» (м. Київ, 24 жовтня 2014 р.), «Проблеми протидії злочинності у

ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід» (м. Чернігів, 24 квіт.

2015 р.), «Сучасна кримінально-правова політика України: законотворчість

та судова практика (тенденції, проблеми і шляхи їх подолання)»

(м. Дніпропетровськ, 22 квітня 2016 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційного

дослідження відображено в 11 наукових працях, із яких п’ять – у фахових

виданнях (у т. ч. одна – в зарубіжному науковому періодичному виданні за

профілем дисертації), шість – у збірниках матеріалів науково-практичних

конференцій і круглих столів.
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РОЗДІЛ 1

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ

У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ

ЗАКРИТОГО ТИПУ

1.1. Стан наукового розроблення проблеми та методологія її

дослідження

У системі правоохоронних органів, що здійснюють протидію

злочинності, важлива роль відводиться установам виконання покарань.

Здійснюючи карально-виправний процес, зазначені установи покликані,

поряд із виправленням і ресоціалізацією засуджених, запобігати вчиненню

нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також реалізовувати

деякі інші завдання, покладені на окремі підрозділи цих установ чинним

законодавством (зокрема, здійснювати на підставі ст. 5 Закону України «Про

оперативно-розшукову діяльність» та ст. 104 Кримінально-виконавчого

кодексу (КВК) України оперативно-розшукову діяльність).

Ураховуючи значну суспільну небезпеку вчинення засудженими нових

злочинів під час відбування покарань, у сучасній кримінологічній та

кримінально-виконавчій науці проблеми впливу на злочинність в установах

виконання покарань є предметом і об’єктом постійного вивчення [2, с. 130].

За останній час установами виконання покарань, у тому числі КВУЗТ,

пророблена велика робота у сфері удосконалення запобіжної діяльності. Як

результат, відзначається деяке зниження рівня злочинності серед осіб,

засуджених до покарань, пов’язаних з позбавленням волі.

Разом із тим, зазначена проблема продовжує залишатися достатньо

гострою, і зокрема в частині запобігання злочинам проти життя і здоров’я

особи. Оскільки, хоча є значна кількість КВУЗТ, де відзначається зниження

рівня цих злочинів, тим не менш у ряді досліджуваних установ зазначений
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рівень залишається сталим, а в деяких кількість злочинів проти життя та

здоров’я особи з року в рік збільшується.

Сьогодні неможливо уявити засоби масової інформації, в яких не було

б жодного повідомлення про будь-який акт агресії або насильства.

Статистика красномовно свідчить про те, з якою частотою люди ранять і

вбивають один одного, заподіюють біль і страждання своїм

близьким [3, с. 259]. Так, за даними офіційної статистики, протягом 2011 р. в

Україні зареєстровано 2506 умисних вбивств (та замахів), 3441 умисних

тяжких тілесних ушкоджень, 630 зґвалтувань (та замахів), 22966 грабежів,

3715 розбої, 599 вимагання тощо [4]. При цьому слід зважати на відповідний

ступінь латентності.

У міжнародних документах зазначається, що насильство, будучи

злочинним діянням, являє собою процес, який проходить на індивідуальному

рівні, на рівні суспільства і є вельми поширеним на світовій арені [9, с. 5].

Проблема насильницької злочинності в різні часи була об’єктом

дослідження багатьох учених-криміналістів, а також філософів, психологів,

педагогів, адже це явище не залишає байдужою наукову громадськість. Слід

виділити фундаментальні праці таких вітчизняних та російських учених, як

А. І. Алексєєв, Ю. М. Антонян, О. М. Бандурка, В. В. Голіна, І. М. Даньшин,

А. Ф. Зелінський, О. М. Литвак та ін. [10, с. 78]. Кримінологічна наука досить

давно оперує поняттями «насильницькі злочини» і «насильницька

злочинність» [11].

Методологічна складність дослідження «насильницької злочинності»

дотично до злочинів проти життя та здоров’я у КВУЗТ ускладнюється тим,

що стосовно поняття «насильства» немає єдиної думки, адже ця проблема є

не лише соціально-правовою, а й філософською [12, с. 172–173]. Через це, у

вітчизняній юридичній літературі можна виділити два підходи до визначення

поняття «насильства». Прихильники «вузького» погляду на проблему під
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насильством розуміють лише фізичне насильство 1. Прихильники іншого,

найбільш поширеного, визначення вважають, що поняття насильства

охоплює усі випадки застосування насильства і випадки погрози його

застосування [13, с. 95]. Так, у спеціальних дослідженнях за означеною

проблематикою наголошується, що «суть насильства часто визначається як

тип дій або поведінки соціальних суб’єктів, за якого інші суб’єкти зазнають

фізичного чи психічного тиску або прямої фізичної шкоди» [14, с. 15].

У зв’язку з цим у чинному законодавстві кримінальну відповідальність

передбачено як за фізичне (будь-який суспільно небезпечний та

протиправний безпосередній вплив на життя і здоров’я людини, її права та

свободи [15, с. 3; 16, с. 24]), так і за психічне насильство – до якого віднесено

найчастіше погрозу його застосування.

Головною ознакою віднесення злочину до насильницького є спосіб

вчинення злочину [17]. Хоча в науці зустрічається й позиція, згідно з якою

насильницька злочинність передбачає вчинення злочинів, під час яких

насильство є елементом мотивації, а не просто засобом досягнення

мети [18, с. 62; 19, с. 51]. У свою чергу, в зарубіжній кримінології, виходячи з

вузького тлумачення насильницької злочинності, до неї відносять тільки ті

делікти, вчиненням яких порушується фізична і психічна недоторканість

потерпілого [20, с. 165].

Насильницьку злочинність, згідно з чинним КК України, можна

поділити на дві підгрупи із подальшою диференціацією:

1) насильницька некорислива злочинність:

а) злочини проти життя, здоров’я, статевої свободи, честі, гідності,

свободи пересування, які вчиняються шляхом фізичного або вербального

(словесного) насильства: вбивства (за винятком п. «6» ч. 2 ст. 115

КК України), доведення до самогубства, тілесні ушкодження, побої і

мордування, катування, погроза вбивством, зґвалтування, зараження

1 Такий самий підхід до поняття насильства був передбачений в Уложенні про кримінальні та виправні
покарання (1845 р.). Це поняття охоплювало лише побої або інші насильницькі дії, що завдають болю.
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венеричною хворобою, незаконне позбавлення волі, захоплення заручників,

незаконне поміщення в психіатричну лікарню, наклеп, образа, деякі злочини

проти політичних і трудових прав громадян, які вчиняються шляхом

насильства;

б) насильницькі посягання на державу, громадську безпеку,

громадський порядок і порядок управління; терористичні акти і диверсії,

пов’язані із загибеллю людей або спричиненням шкоди здоров’ю, злісне

хуліганство, посягання на життя посадових осіб, опір представникам влади, а

також інші насильницькі дії та погрози відносно посадових осіб;

в) незаконне насильство представників влади й інших посадових осіб;

перевищення влади, явно незаконний арешт, примушування давати

показання із застосуванням насильства або знущань тощо;

2) насильницька корислива злочинність (умисне вбивство з корисливих

мотивів, бандитизм, розбій, грабіж, вимагання).

Деякі вчені під насильницькими злочинами розуміють умисні злочинні

дії, які посягають на захищені законом про кримінальну відповідальність

суспільні відносини, що покликані забезпечити фізичні блага (життя та

здоров’я) громадян, вчиняються проти волі потерпілого шляхом психічного

або фізичного насильства і виникають, як правило, на ґрунті особистої

неприязні, помсти, ревнощів, задоволення статевого потягу або з корисливих

чи хуліганських мотивів [21, с. 83]. Вважаємо означену позицію найбільш

прийнятною, оскільки вона оптимально охоплює всі складові даного поняття.

Доречно звернути увагу на позицію С.І. Ковальова, який стверджує, що

всебічне  вивчення і розробка ефективних заходів злочинності можливі лише

при спільній роботі вчених і практиків [22, с. 23]. У будь-якому разі, якщо

вести мову в контексті предмета нашого дослідження ми підтримуємо таку

позицію вченого і виходимо з того, що вчинення, злочинів проти життя та

здоров’я особи (зокрема ті, що вчиняються у КВУЗТ) є формою агресивної

злочинності.
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Водночас насильницька злочинність, яка має місце у КВУЗТ, не завжди

за родовим об’єктом належить до злочинів проти життя та здоров’я особи.

Зокрема, такі насильницькі злочини, вчинювані в цих установах, як опір

працівникові правоохоронного органу (ст. 342 КК України), погроза або

насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України)

належать до злочинів проти авторитету органів державної влади, органів

місцевого самоврядування та об’єднань громадян (Розділ XV); дії, що

дезорганізують роботу установ виконання покарань (ст. 392 КК України),

втеча з місця позбавлення волі або з-під варти із застосуванням насильства

чи погрозою його застосування (ч. 2 ст. 393 КК України) – до злочинів проти

правосуддя (Розділ XVIII).

Отже, виходячи з логіки нашого дослідження, злочини проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ є частиною насильницьких злочинів, учинюваних

засудженими під час відбування покарань, пов’язаних з позбавленням волі.

Ураховуючи викладені доктринальні положення й специфіку

функціонування виправних колоній, вважаємо за доцільне сформулювати

науково обґрунтоване визначення поняття «злочини проти життя та здоров’я

особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу», під яким слід

розуміти сукупність суспільно небезпечних діянь, перелік яких законодавчо

визначений у розділі 2 Особливої частини (ст. 115–145) КК України,

виходячи зі специфіки кримінально-виконавчих правовідносин, які вчинені

засудженими на території конкретної КВУЗТ за певний проміжок часу і

проявляються в посяганні на життя та здоров’я особи (засудженого) шляхом

застосування фізичного або психічного насильства над особою потерпілого

(нерідко викликаного внаслідок провокаційної поведінки останнього) з

метою спричинення йому фізичної або моральної шкоди, на ґрунті особистої

неприязні, помсти, з корисливих, хуліганських чи інших мотивів.

Ураховуючи виклад матеріалу щодо методології та стану наукового

дослідження теми «Запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у

кримінально-виконавчих установах закритого типу», у дисертації
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розглядатимуться основні риси найпоширеніших у пенітенціарній системі

складів злочинів, що належать до розділу 2 Особливої частини КК України, –

такі, як умисне вбивство (ст. 115 КК України), умисне тяжке тілесне

ушкодження (ст. 121 КК України), умисне середньої тяжкості тілесне

ушкодження (ст. 122 КК України), оскільки вчинення зазначених діянь

щороку (протягом 2008–2013 рр.) із 100 % вірогідністю зафіксовано у

виправних колоніях. Зазначені злочини, а також особи, які їх вчинили, мають

багато схожих рис і кримінологічних особливостей, що дозволяє вивчати їх

разом і виробляти відповідні заходи запобігання.

Будь-яке дослідження, що має ознаки репрезентативності, припускає

звернення до таких методів, як порівняльний та історичний. Зазначені методи

дають можливість з’ясувати, порівнюючи напрацювання вчених різних часів,

які здобутки з означеної проблематики вже наявні в тій або іншій галузі

наукового пізнання, а на що ще слід звернути увагу дослідникові. Обома з

перелічених властивостей і володіє така наукова категорія, як стан наукового

розроблення проблеми запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ.

Зауважимо, що означена проблематика розвивається в межах учень як

про пенітенціарну систему взагалі, так і про злочинність засуджених зокрема,

тому логіка дослідження передбачає і одночасне висвітлення загальної

проблематики пенітенціарної злочинності, відповідаючи

загальнофілософському підходу співвідношення загального й особливого.

Перші дослідження такого феномена, як пенітенціарна злочинність,

відсилають нас до часів Російської імперії. Довгий час у пенітенціарній

системі цієї держави, у складі якої до 1917 р. перебувала більшість

Українських земель, домінував каральний аспект кримінально-виконавчої

політики над виправним. Це проходило червоною ниткою і через діяльність

усіх тюремних установ, що відображалося у наданні першорядної ролі

забезпеченню охорони й ізоляції засуджених, порівняно з їхнім

виправленням [23, с. 16]. Відповідно у напрямі запобігання злочинам,
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учинюваним в пенітенціарній системі Російської імперії, більша увага

зверталася на протидію втечам, ніж злочинам проти особи [24; 25]. Ці

питання найбільш повно серед тогочасних учених висвітлив М. М. Гернет,

зокрема у п’ятитомному антологічному дослідженні «Історія царської

тюрми». У п’ятому томі видання він розкрив проблеми вчинення втеч зі

Шліссельбурзької тюрми. Автор зазначав, що тюрма відрізнялася

винятковим інженерним укріпленням та охороною, це була фортеця,

розташована на острові, товщина і висота стін не давала можливості пробити

їх або перелізти через них; на стінах знаходилися озброєні солдати;

сторожові пости всередині фортеці; внутрішня і зовнішня охорона вартовими

кожної будівлі тюрми. Проте наміри ув’язнених про втечі з фортеці були

завжди. Фантастичні плани їх вчинення не припинялися. Особливо

активізувались наміри вчинити втечу навесні. Крім цього, М. М. Гернет

аналізує різні способи підготовки та замаху на вчинення втеч, а також

реалізації ув’язненими своїх намірів, що є актуальними питаннями й нині, як

для вчених-теоретиків, так і для практичних працівників виправних

колоній [26, с. 79–80].

Пізніше, вже за радянських часів, поіменований учений у праці

«В тюрьме / Очерки тюремной психологии» виокремив для спеціального

аналізу лише два типи пенітенціарної злочинної поведінки – втечі з тюрем і

статеві ексцеси ув’язнених, розкривши передусім їх мотивацію, психічні

особливості, детально розглянув способи вчинення втеч [27].

Проте якісно нового змісту й значних масштабів, що у рази

відрізнялися від попередніх часів, проблеми запобігання пенітенціарній

злочинності взагалі й злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ (на

той час – виправно-трудових колоніях. – В. Н.), зокрема, набули за

радянських часів, особливо починаючи з кінця 50-х – початку 60-х років

ХХ ст., що було викликано потужними трансформаційними процесами. Так,

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 14 липня 1954 р. відновлено

інститут умовно-дострокового звільнення з місць позбавлення волі . У тому ж
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1954 р. Рада Міністрів СРСР затвердила Положення «Про виправно-трудові

табори та колонії Міністерства внутрішніх справ СРСР», яке скасовувало дію

численних наказів, інструкцій та інших відомчих нормативно-правових актів.

Завданням діяльності таборів і колоній проголошувалося виправлення та

перевиховання засуджених на основі залучення їх до праці. Проте вже у

1956 р. приймається рішення про ліквідацію виправно-трудових таборів як

установ, що неспроможні виконати завдання виправлення та перевиховання

засуджених. Замість них передбачалося до 1 січня 1959 р. створити 110 нових

виправно-трудових колоній. У зв’язку з цим, у грудні 1958 р. Радою Міністрів

СРСР було затверджено Положення про виправно-трудові колонії і тюрми

Міністерства внутрішніх справ СРСР, що регламентувало всі напрями

діяльності виправно-трудових колоній і тюрем на теренах СРСР [29, с. 328–

329]. Пізніше було розроблено і прийнято Основи кримінального

законодавства Союзу РСР і союзних республік [31] та Основи виправно-

трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік [32], які на той час

були передвісниками Модельних Кримінального й Кримінально-виконавчого

кодексів для держав-учасниць СНД.

Із цього приводу М. О. Стручков зазначав: «Наприкінці 50-х років

проблема покарання вважалася, мабуть, однією із найбільш нерозроблених

серед інших правових проблем» . Зазначені обставини обумовили зростання

інтересу до проблем запобігання злочинним проявам серед засуджених

протягом наступних десятиліть [29, с. 329]. Зокрема, у цей і наступні періоди

розвитку радянської виправно-трудової політики підвищенню ефективності

діяльності виправно-трудових установ щодо запобігання злочинам проти

життя та здоров’я особи серед засуджених було присвячено такі навчальні та

науково-практичні праці: «Відповідальність за злочини, що вчиняються в

місцях позбавлення волі» (Ю. М. Ткачевський, 1967 р.) [34], «Вивчення

факторів, що впливають на стан, структуру і динаміку злочинності у

виправно-трудових установах» (М. П. Журавльов, І. В. Каретніков,

А. Я. Марков та ін., 1978 р.) [35], «Боротьба з умисними вбивствами у ВТК»
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(А. М. Павлухін, 1980 р.) [36], «Віктимологічні аспекти попередження

вбивств у ВТУ» (А. М. Павлухін, 1981 р.) [37], «Організаційно-методичні

основи комплексного планування профілактики правопорушень у виправно-

трудових установах» (І. В. Каретніков, О. П. Василега, С. Л. Дановський,

1981 р.) [38], «Соціально-психологічні аспекти профілактики умисних

вбивств у ВТУ» (Ю. Є. Виноградов, С. Л. Дановський, 1982 р.) [39],

«Підвищення ефективності законодавства у боротьбі з умисними вбивствами

у виправно-трудових установах» (А. М. Павлухін, 1982 р.) [40], «Боротьба з

тяжкими злочинами проти особи у виховно-трудових колоніях»

(В. О. Грішин, 1984 р.) [41], «Обставини, що детермінують злочинність у

виправно-трудових колоніях» (І. В. Каретніков, 1986 р.) [42],

«Характеристика злочинів, вчинених у виправно-трудових колоніях»

(І. В. Каретніков, 1986 р.) [43], «Запобігання злочинам у виправно-трудових

колоніях» (І. В. Каретніков, 1987 р.) [44], «Соціально-правова характеристика

неправомірної поведінки засуджених у виправно-трудових установах»

(В. І. Бистрих, 1987 р.) [45], «Злочини засуджених: причини і запобігання.

Основні проблеми пенітенціарної кримінології» (Г. С. Саркісов,

Г. Ф. Хохряков, 1988 р.) [46] та ін.

Ураховуючи наявний пласт наукових доробок із предмету нашого

дослідження, можемо відзначити неабияку цінність названих робіт, оскільки

у них висвітлено теоретико-правові та кримінологічні засади запобігання

злочинам проти життя та здоров’я особи у виправно-трудових колоніях.

Однак вони виконані на основі старого закону про кримінальну

відповідальність та виправно-трудового законодавства, відомчих

нормативно-правових актів. Окрім того, у них не знайшли належного

відображення заходи загальносоціального, спеціально-кримінологічного,

індивідуального та віктимологічного запобігання досліджуваним злочинам.

З часу здобуття Україною незалежності проблемами запобігання

злочинам серед засуджених до різних видів покарань, у тому числі й тих, що

відбуваються у КВУЗТ, займалися і продовжують займатися О. М. Бандурка,



23

І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова, І. В. Боднар, В. В. Василевич,

В. Б. Василець, О. В. Ведмідський, В. В. Голіна, О. М. Джужа, В. М. Дрьомін,

Т. А. Денисова, В. П. Ємельянов, З. В. Журавська, А. П. Закалюк,

А. Ф. Зелінський, Д. О. Зубов, О. Г. Кальман, А. В. Кирилюк, В. А. Кирилюк,

О. Г. Колб, О. О. Книженко, І. М. Копотун, О. М. Литвинов, О. М. Литвак,

С. Ю. Лукашевич, П. П. Михайленко, М. С. Пузирьов, В. В. Сташис,

Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, В. П. Тихий, С. І. Халимон, В. Б. Харченко,

С. С. Яценко та ін.

Кримінологічні дослідження у сфері виконання та відбування покарань в

установах виконання покарань, засновані на новому законі про кримінальну

відповідальність та кримінально-виконавчому законодавстві України,

проводили О. Г. Колб («Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання

злочинам», 2007 р.) [47], З. В. Журавська («Віктимологічні засади боротьби зі

злочинністю у місцях позбавлення волі», 2010 р.) [48], І. В. Боднар

(«Кримінологічні засади запобігання вчинення злочинів у кримінально-

виконавчих установах закритого типу», 2012 р.) [49], Д. О. Зубов

(«Запобігання злочинам, що вчиняються у кримінально-виконавчих

установах відкритого типу», 2013 р.) [50], І. М. Копотун («Запобігання

злочинам, що призводять до надзвичайних ситуацій у виправних колоніях»,

2013 р.) [51], О. В. Ведмідський («Кримінологічні засади запобігання втечам

із виправних колоній», 2014 р.).

Однак питанням запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ зазначені дослідники не приділили детальної уваги в силу

загальності предмета своїх досліджень.

Заслуговує на увагу в контексті предмета нашого дослідження наукова

стаття В. Я. Горбачевського та В. В. Топчія «Кримінологічний аналіз

умисних убивств і тяжких тілесних ушкоджень в установах виконання

покарань» [52], проте в ній названі вчені зупинилися переважно на аналізі

пенітенціарної злочинності загалом, ніж на вказаних злочинах, що не

свідчить про її повноту та послідовність викладу наукового матеріалу.



24

Одним із найбільш повних і найновітнішим дослідженням проблем,

пов’язаних із вчиненням злочинів засудженими під час відбування покарань

в УВП, є колективна праця, що знайшла своє втілення в посібнику за

редакцією професора О. М. Джужі «Кримінологічні засади запобігання

злочинам в установах виконання покарань України (пенітенціарна

кримінологія)» [53]. Слід наголосити, що в названому посібнику в розділі 8

міститься найновітніше дослідження кримінологічної характеристики та

запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи в установах виконання

покарань. У названому розділі досліджено такі питання: кримінологічний

аналіз умисних убивств і тяжких тілесних ушкоджень в установах виконання

покарань [54]; характеристика особи, яка вчиняє умисні вбивства й тяжкі

тілесні ушкодження в установах виконання покарань [55]; причини, умови та

способи вчинення умисних убивств і нанесення тяжких тілесних ушкоджень

в установах виконання покарань [56]; загальнопрофілактичні та спеціально-

кримінологічні (індивідуальні) заходи запобігання умисним убивствам і

тяжким тілесним ушкодженням в установах виконання покарань [57].

Незважаючи на те, що проаналізована праця виконана у виді посібника, а не

монографії, вона слугує теоретичним підґрунтям для формування теорії

запобігання злочинам в установах виконання покарань і в подальшому

неодноразово буде використана для обґрунтування чи спростування

різноманітних гіпотез у нашому дослідженні. Разом із тим зауважимо, що

змісту окремих із названих підрозділів щодо кримінологічної характеристики

та запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи в установах

виконання покарань властиві певні змістовні недоліки. По-перше, у

підрозділі 8.1 «Кримінологічний аналіз умисних убивств і тяжких тілесних

ушкоджень в установах виконання покарань» здійснено аналіз і зроблено

низку висновків стосовно пенітенціарної злочинності взагалі, а не конкретно

таких злочинів, як умисних убивств і тяжких тілесних ушкоджень в

установах виконання покарань. По-друге, у підрозділі 8.2 «Характеристика

особи, яка вчиняє умисні вбивства й тяжкі тілесні ушкодження в установах
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виконання покарань» надано наскрізну, безсистемну характеристику таким

особам, без чіткої диференціації кримінологічно значущих ознак їх особи на

соціально-демографічні, кримінально-правові, кримінально-виконавчі тощо.

Тим більше, що кримінально-правові та кримінально-виконавчі ознаки

особи, яка вчиняє умисні вбивства й тяжкі тілесні ушкодження в установах

виконання покарань, взагалі не розкрито в згаданій роботі, що аж ніяк не

сприяє належному плануванню запобіжної діяльності й виробленню

відповідних заходів запобігання. По-третє, поза увагою дослідників

опинилося питання щодо характеристики особи потерпілого (жертви

злочину) від умисних убивств й тяжких тілесних ушкоджень в установах

виконання покарань. По-четверте, у підрозділі 8.4 «Загальнопрофілактичні та

спеціально-кримінологічні (індивідуальні) заходи запобігання умисним

убивствам і тяжким тілесним ушкодженням в установах виконання

покарань» допущено деяке змішування рівнів запобігання досліджуваним

злочинам. Вважаємо, що дослідникові, виходячи з назви підрозділу, було б

доцільно диференціювати спеціально-кримінологічні заходи на загальні й

індивідуальні, а не допускати ототожнення спеціально-кримінологічного та

індивідуального рівнів. Тим більше, поза увагою залишено віктимологічні

заходи запобігання, що також не сприяє репрезентативності дослідження.

Серед новітніх досліджень у вказаній галузі слід виділити колективну

наукову працю, так само за загальною редакцією професора О. М. Джужі,

підготовлену за результатами фундаментального дослідження, проведеного

2014 р. авторським колективом – І. Г. Богатирьовим, О. І. Богатирьовою,

М. С. Пузирьовим – «Запобігання пенітенціарній злочинності в Україні» [58],

у якому досліджено пенітенціарну злочинність як феномен кримінально-

виконавчої практики; здійснено аналіз структури, стану, динаміки та

детермінантів пенітенціарної злочинності; визначено організаційно-

управлінські, правові засади та суб’єктів запобігання пенітенціарній

злочинності; сформульовано загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та

індивідуально-профілактичні заходи запобігання пенітенціарній злочинності.



26

Серед висвітлення зазначених питань авторами посібника, поряд із

визначенням місця злочинів проти життя та здоров’я особи у структурі

пенітенціарної злочинності [58, с. 18–19, 80], зроблено наголос на тому, що

«...у 30,3 % випадків конфлікт виник задовго до вчинення злочину, і при

цьому робилися спроби до його вирішення, в 29,6 % випадків – спроб до

вирішення триваючого конфлікту не вживалося; у 40,1 % випадків – конфлікт

виник безпосередньо перед вчиненням злочину. Зокрема, 35,3 % умисних

вбивств, скоєних у виправних колоніях протягом 2010–2015 рр., було

вчинено засудженими на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних

відносин» [56, с. 23]. Однак питанням запобігання злочинам проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ зазначені дослідники не приділили детальної уваги

в силу загальності предмета свого дослідження.

З урахуванням сучасних реалій вважаємо, що основними напрямами

подальших теоретичних досліджень указаної проблеми мають стати:

– здійснення кримінально-правової характеристики злочинів проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ;

– визначення стану, структури і динаміки вчинення злочинів проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ;

– аналіз причин і умов вчинення злочинів проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ;

– характеристика особи, яка вчиняє злочини проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ, а також жертви цих злочинів;

– розроблення системи (загальносоціальних, спеціально-

кримінологічних, індивідуально-профілактичних та віктимологічних заходів)

запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ.
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1.2. Кримінально-правова характеристика злочинів проти життя

та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу

Як справедливо зазначається у вітчизняній науці кримінального права,

кримінально-правова характеристика – одна з фундаментальних категорій

кримінального права, що розглядається в нерозривному зв’язку з

криміналістичною, кримінологічною, кримінально-виконавчою та

оперативно-розшуковою характеристиками. З’ясування змісту цього поняття

має важливе значення для повної та об’єктивної характеристики злочину, а

також визначення меж і сфери дії кримінального права.

Узагальнивши великий масив наукових праць з кримінального права

щодо кримінально-правової характеристики злочину, А. А. Вознюк зробив

оптимальний висновок, що кримінально-правова характеристика злочину,

насамперед, повинна включати елементи, необхідні для правильної

кваліфікації злочину, зокрема: 1) склад злочину; 2) кваліфікуючі та особливо

кваліфікуючі ознаки злочину; 3) характер (вид та розмір) покарання за

злочин; 4) спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності або

обставини, що виключають злочинність діяння. Водночас для повного та

всебічного наукового вивчення злочину, удосконалення підстав кримінальної

відповідальності за його вчинення, правильного тлумачення ознак складу

злочину, призначення покарання, застосування заохочувальних кримінально-

правових норм мають значення й інші елементи, зокрема: історія

виникнення, становлення та розвитку кримінальної відповідальності за

злочин; підстави криміналізації діяння; зарубіжний досвід кримінальної

відповідальності за злочин; ознаки відмежування від суміжних злочинів,

правопорушень та дисциплінарних проступків тощо. Оскільки кожний

злочин індивідуальний, то й набір елементів та ознак кримінально-правової

характеристики в кожному випадку має специфічний характер. Їх вибір

зумовлений, насамперед, принципом доцільності. Наприклад, якщо за

вчинення злочину передбачено спеціальний вид звільнення, то до



28

кримінально-правової характеристики цього злочину доцільно відносити й

дослідження такого виду звільнення від кримінальної

відповідальності [59, с. 154, 157–158].

Саме з таких позицій ми виходимо при визначенні кримінально-

правової характеристики злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ.

Скажімо, такий елемент кримінально-правової характеристики злочину в

межах складу злочину, як суб’єкт злочину, матиме ту особливість, що ним

може бути лише засуджений до покарання, пов’язаного з позбавленням волі,

який досяг 18-річного віку, що випливає з положень ст. 18 КВК України.

Матиме й особливості в межах об’єктивної сторони злочину і така

факультативна ознака, як місце його вчинення, – КВУЗТ.

Будь-які умисні злочини, що вчиняються у КВУЗТ, містять в собі

деструктивне для цих установ начало, і тому володіють підвищеною

суспільною небезпечністю. Як справедливо зазначали свого часу класики

радянського виправно-трудового права, вчинення злочину під час відбування

покарання свідчить про уперте небажання засудженого ставати на шлях

виправлення, є зухвалим викликом суспільству і закон повинен на це

реагувати. Тому, наприклад, закон установлює кримінальну відповідальність

за ухилення від відбування покарання у формі втечі з виправних колоній та

деякі інші види пенітенціарних злочинів [63, с. 240].

Сучасні дослідники з цього приводу також додають: «Учинення

засудженими злочинів під час відбування покарання свідчить про наявність

серйозних прогалин та суперечностей, що виникають під час виконання

покарання у виді позбавлення волі, що ставить під сумнів можливість

досягнення мети кримінально-виконавчого законодавства: захист інтересів

особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення й

ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових кримінальних

правопорушень як засудженими, так й іншими особами, а також запобігання

тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із

засудженими. ... Якщо в установах кримінально-виконавчої системи,
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призначених для тримання злочинців, останні, відбуваючи покарання, мають

можливість вчиняти злочини не тільки відносно себе подібних, а й до

персоналу, то виникають сумніви в досконалості такої системи взагалі як

невід’ємного атрибуту держави, призначеного для боротьби зі

злочинністю» [51, с. 6, 323].

Одна з особливостей злочинів проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ – застосування насильства. При цьому об’єктами посягання є життя

і здоров’я засудженого. Це пояснюється насамперед тим, що значна частина

засуджених відбуває покарання за корисливі та корисливо-насильницькі

злочини, тобто для цих осіб насильницькі дії є варіантом поведінки.

Стаття 3 Загальної декларації прав людини закріплює, що кожна

людина має право на життя, на свободу та на особисту недоторканність [64].

Наведені положення міжнародних стандартів відображено в Основному

Законі України, на підставі чого людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,

недоторканність та безпека визнані в Україні найвищою соціальною

цінністю (ст. 3 Конституції України). Отже, у зазначеній нормі, крім людини,

названо й такі первинні, вихідні передумови її життєдіяльності, як життя та

здоров’я, недоторканність і безпека.

Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути

свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини

(ст. 27 Конституції України) [65]. Слід наголосити, що всесвітня охорона

життя і здоров’я людини – найважливіше завдання законодавства про

кримінальну відповідальність.

Зазначені соціальні чинники, у сукупності з іншими, обумовлюють

кримінальну відповідальність за злочини проти життя та здоров’я особи. Як

справедливо з цього приводу наголошується у кримінально-правовій

літературі, прийняття кримінально-правових норм є свідченням того, що

держава, з огляду на соціальну необхідність, приймає рішення про

встановлення деяких суспільно небезпечних заборон [66, с. 13].
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Під соціальною обумовленістю права розуміють його відповідність,

адекватність суспільним відносинам, що регулюються, його здатність

відображати об’єктивні потреби суспільного життя [67].

Тому, враховуючи зазначені доктринальні положення, невипадково, що

у центрі уваги боротьби зі злочинністю на сучасному етапі перебувають

злочини проти життя та здоров’я особи, які посідають особливе місце як у

системі наук кримінального права і процесу, так і в інших юридичних

науках – кримінології, кримінально-виконавчому праві тощо.

Нині злочинні посягання на життя та здоров’я особи є все більш

нетерпимими, а рішуча боротьба з ними становить найважливіше завдання

правоохоронних і правозастосовних органів. Однак, як свідчить слідча й

судова практика, злочини проти життя та здоров’я (особливо вбивства)

належать до числа тих злочинів, які найчастіше викликають значні труднощі

при розслідуванні та кваліфікації .

При цьому численні питання, що виникають при кваліфікації цих

злочинів, є наслідком багатоманітності різних ситуацій учинення зазначених

посягань і складності кваліфікуючих ознак, які доводиться враховувати

суб’єктам кваліфікації. У зв’язку з цим перед державою та юридичною

наукою стоїть серйозне завдання забезпечення як теоретичної, так і

практичної бази для правильної, заснованої на законі кваліфікації дій винних,

яка є гарантією законності й без якої немислимим і неможливим є

призначення винному справедливого, індивідуалізованого покарання та

результативне запобігання злочинам і виправлення засуджених [68].

Відповідальність за злочини проти життя та здоров’я особи

передбачена в розділі 2 Особливої частини (ст. 115–145) КК України. Тому

основним безпосереднім об’єктом цих злочинів визнаються суспільні

відносини щодо охорони життя та здоров’я особи. Як у вітчизняній, так і

зарубіжній кримінально-правовій науці відсутня єдність думок щодо

класифікації досліджуваних нами злочинів. Найбільш загальною є

класифікація на дві групи: 1) злочини проти життя особи; 2) злочини проти
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здоров’я особи. Виходячи з аналізу кримінально-правової літератури, можна

стверджувати, що нині вчені одностайно розглядають життя та здоров’я

особи як самостійні об’єкти кримінально-правового захисту [69].

Життя як об’єкт кримінально-правової охорони, на думку

М. Й. Коржанського, – «це певні суспільні відносини, що існують задля

охорони біологічної основи життя. Якраз тому, що об’єкт посягання під час

убивства – певна сукупність суспільних відносин, що забезпечують охорону

біологічної особи, кримінальний закон містить низку кримінально-правових

норм, що охороняють ці відносини» [70, с. 179].

Водночас життя та здоров’я не можна трактувати як суспільні

відносини, а тому, на нашу думку, їх необхідно розглядати саме як соціальні

цінності. Така позиція цілком корелює із наведеними вище конституційними

положеннями (ст. 3 Основного Закону України).

Злочини проти життя – це суспільно небезпечні діяння, передбачені

законом про кримінальну відповідальність, які безпосередньо посягають на

безпеку життя особи. Злочини проти життя прийнято вважати

найнебезпечнішими посяганнями на особу [71, с. 637; 72, с. 632; 73, с. 478].

Як відомо, до вказаної групи злочинів належать вбивства (ст. 115–119

КК України) та доведення до самогубства (ст. 120 КК України). У свою

чергу, вбивства поділяються на вчинені умисно (ст. 115–118 КК України) або

з необережності (ст. 119 КК України). Умисні вбивства теж

диференціюються за ступенем своєї суспільної небезпеки на прості (ч. 1

ст. 115 КК України), кваліфіковані (ч. 2 ст. 115 КК України) та привілейовані

(ст. 116–118 КК України).

Із віднесенням вказаних кримінально карних діянь, що випливають з

відповідних складів злочинів, передбачених розділом 2 Особливої частини

КК України, до злочинів проти життя, у вітчизняній доктрині кримінального

права немає розходжень думок учених [74, с. 63; 75, с. 313].

У свою чергу, злочини проти здоров’я – це суспільно небезпечні

діяння, передбачені законом про кримінальну відповідальність, які
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безпосередньо посягають на безпеку здоров’я особи. Порівняно зі злочинами

проти життя, які утворені умисними та необережними посяганнями на

найвище соціальне благо – життя людини (вбивства), а також доведенням до

самогубства, злочини проти здоров’я у теорії кримінального права мають

значно складнішу класифікацію, а саме: 1) злочини, що спричиняють шкоду

здоров’ю людини (ст. 121–129 КК України); 2) злочини, що спричиняють

шкоду здоров’ю людини, які вчинюються у сфері охорони життя та здоров’я

людини від окремих видів небезпечних інфекційних хвороб (ст. 130, 131, 133

КК України); 3) злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які

вчинюються у сфері надання медичних послуг (ст. 134, 138–144 КК України);

4) злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини внаслідок залишення

особи без допомоги або в результаті неналежного виконання винним своїх

обов’язків (ст. 135–137 КК України); 5) злочини у сфері охорони здоров’я

людини, що пов’язані із незаконним розголошенням лікарської таємниці

(ст. 132, 145 КК України).

Ураховуючи специфіку установ виконання покарань, у місцях

позбавлення волі, зокрема у КВУЗТ вчиняються, як правило (такий висновок

ми робимо за результатами аналізу статистичної звітності за 2008–2013 рр. –

В. Н.), шість складів злочинів проти життя та здоров’я особи, зокрема:

– умисне вбивство (ст. 115 КК України);

– умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України);

– умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України);

– умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 КК України);

– необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне

ушкодження (ст. 128 КК України);

– погроза вбивством (ст. 129 КК України).

У свою чергу, як зазначалося нами в підрозділі 1.1 дослідження, у

дисертації розглядатимуться основні риси найпоширеніших у пенітенціарній

системі складів злочинів, що належать до розділу 2 Особливої частини

КК України, – такі, як умисне вбивство (ст. 115 КК України), умисне тяжке
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тілесне ушкодження (ст. 121 КК України), умисне середньої тяжкості тілесне

ушкодження (ст. 122 КК України), оскільки вчинення зазначених діянь

щороку (протягом 2008–2013 рр.) із 100 % вірогідністю зафіксовано у

виправних колоніях.

У ряді постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних

справах вказується, що суди в процесі судових розглядів не завжди

об’єктивно оцінюють суспільну небезпеку окремих видів злочинів [76].

Виходячи з викладеного, кримінально-правова характеристика

злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ передбачає перш за все

вивчення об’єкта посягання (об’єкта злочину).

Кожен із вчинених злочинів посягає на певний об’єкт. В теорії

кримінального права погляд на об’єкт злочину як охоронювану законом

сукупність суспільних відносин є панівним [77, с. 69;78 , с. 101; 79, с. 8]. Він

дозволяє розкрити характер і ступінь суспільної небезпеки злочину. На

необхідність ураховувати характер і ступінь суспільної небезпеки злочину

вказується у ст. 65 «Загальні засади призначення покарання» КК України.

Об’єкт злочинів у КВУЗТ вирізняється особливостями, що підвищують

ступінь їх суспільної небезпеки. Так, у всіх випадках при вчиненні злочину в

досліджуваних установах порушуються суспільні відносини, що

забезпечують їх нормальну діяльність. Така діяльність спрямована на

досягнення передбачених кримінальним та кримінально-виконавчим

законами цілей покарання і являє собою врегульовані законодавчими

нормами правовідносини, що складаються в процесі виконання та відбування

покарання, яким заподіюється або може бути заподіяна шкода [30].

Посягаючи на той або інший об’єкт кримінально-правової охорони,

злочинець тим самим посягає на нормальну діяльність КВУЗТ. При цьому

можуть порушуватися і такі більш важливі об’єкти, як життя та здоров’я

особи. В даному випадку нормальна діяльність аналізованих установ, як

об’єкт кримінально-правової охорони, є другорядною, виступає фоном, що

дозволяє краще усвідомити суспільну небезпеку вчинених діянь. Наприклад,
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вчинення одного, деколи незначного, злочину при складній оперативній

(криміногенній) обстановці може перерости в інші, більш тяжкі злочини

(масові заворушення), в ході яких можливі посягання на життя та здоров’я

особи, громадський порядок, громадську безпеку, власність тощо [5, с. 37].

Розглядаючи об’єкт злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ,

слід пам’ятати, що в розділі ІІ Особливої частини КК України об’єднано

посягання на два різних родових об’єкти – суспільні відносини щодо охорони

життя та суспільні відносини щодо охорони здоров’я особи. Необхідно

виходити з того, що кожний злочин проти життя завжди пов’язаний із

заподіянням шкоди здоров’ю, проте не кожне посягання проти здоров’я

зашкоджує життю. Наприклад, при вчиненні такого злочину проти життя, як

убивство, руйнується і життя, і здоров’я потерпілого, однак заподіяння особі

побоїв, мордувань, умисного легкого чи середньої тяжкості тілесного

ушкодження не призводить до втрати життя, хоча при цьому страждає

здоров’я. Суспільні відносини у сфері охорони життя та здоров’я особи

також є безпосередніми об’єктами відповідних злочинів [28].

На такій позиції стоїть і зарубіжна наука. Зокрема, О. А. Бірюкова, яка

досліджувала кримінологічну характеристику та попередження вбивств, що

вчиняються засудженими у виправних колоніях, зазначає, що безпосереднім

об’єктом убивств, котрі вчиняються засудженими у виправних колоніях, є

суспільні відносини, що забезпечують життя осіб, які перебувають на їх

території [80, с. 19].

Засуджені, хоча і специфічна, але частина суспільства, і тому охорона

їх особи, життя та здоров’я – таке ж завдання держави, як і захист усіх інших

членів соціуму. З цього приводу наведемо влучні слова професора

М. Й. Коржанського. Право на життя – це природне, невід’ємне право кожної

людини, незалежне від її матеріального, соціального стану, якості й

тривалості життя, оскільки «кримінальний закон рівною мірою охороняє

життя молодого юнака, безнадійно хворого, людини похилого віку, видатної

особи, героя, негідника або затятого злочинця» [70, с. 179].
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Таку позицію підтримали і проанкетовані нами співробітники

виправних колоній (336 осіб). Зокрема, 45,8 % респондентів зазначили, що

невисокий рівень захищеності засуджених від злочинних посягань на їх

життя та здоров’я з боку інших засуджених зумовлений саме специфічними

особливостями виконання та відбування покарання у виправних колоніях, а

37,5 % опитаних у зв’язку з цим висловилися за необхідність посилення

відповідальності адміністрації КВУЗТ за вчинення злочинів, у тому числі

проти життя та здоров’я особи, в умовах виправних колоній (дод. В).

З урахуванням того факту, що КВУЗТ (виправні колонії) є

спеціалізованими установами, на які державою покладено функцію

виконання покарання у виді позбавлення волі, що полягає в ізоляції

засудженого від суспільства, доступ на їх територію суворо обмежений у

зв’язку з особливостями виконання та відбування даного виду покарання, з

існуючими там режимними вимогами. У зв’язку з цим особливістю об’єкта

аналізованих злочинів є те, що посягання в даному випадку може

здійснюватися на життя суворо обмеженого кола осіб.

Розглядувана категорія злочинів посягає не лише на життя та здоров’я

особи. Як зазначається в останніх дослідженнях із пенітенціарної

кримінології, під час учинення засудженими злочинів у виправних колоніях

об’єкт посягання набуває особливостей, що значно підвищують ступінь їх

суспільної небезпеки, оскільки одночасно з тим або іншим об’єктом певного

злочину (життя, здоров’я, громадська безпека, громадський порядок та ін.), у

всіх випадках обов’язково зазнає шкоди їх «пенітенціарний близнюк» –

суспільні відносини у сфері правосуддя, що формуються в процесі виконання

та відбування покарання, змістом яких виступає нормальна діяльність

виправних колоній, спрямована на реалізацію передбачених кримінальним і

кримінально-виконавчим законами України цілей та завдань

правосуддя [81, с. 16].

Права у цьому зв’язку й О. А. Бірюкова, яка дійшла висновку, що

«...всякий раз, посягаючи на життя людини як об’єкт кримінально-правової
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охорони в умовах відбування покарання у виді позбавлення волі, злочинець

тим самим посягає на нормальну діяльність виправної колонії, ставлячи під

загрозу безпеку засуджених, персоналу та інших осіб, а також безпеку

функціонування даної виправної установи і кримінально-виконавчої системи

в цілому» [80, с. 22]. Схожі висновки зробив і М. Ф. Костюк [82, с. 25].

Суспільна небезпечність цих та інших кримінально карних діянь

визначається тим, що вони заважають нормальній роботі виправних колоній,

досягненню мети покарання (у тому числі виправлення засудженого), а в

окремих випадках можуть призвести до інших злочинів, у тому числі до втеч,

захоплень заручників, вбивств при обтяжуючих обставинах; перешкоджають

зміцненню режиму тримання засуджених, залученню їх до суспільно

корисної праці, проведення з ними соціально-виховної роботи.

Разом із тим, суспільна небезпечність злочинів, учинених у місцях

позбавлення волі (якими є виправні колонії), має свою специфіку й

підвищується тим, що шляхом вчинення зазначених суспільно небезпечних

діянь не лише завдається шкода життю та здоров’ю людей, а й у ряді

випадків порушується нормальна діяльність установ, що забезпечують

ізоляцію злочинця від суспільства, виникають групові чи масові непокори,

масові заворушення тощо. Злочини, вчинювані у КВУЗТ проти життя та

здоров’я особи, свідчать про вперте небажання певної категорії засуджених

стати на шлях виправлення, виконувати режимні та інші вимоги, дотримання

яких продиктовано необхідністю досягнення мети покарання, а також

кримінально-виконавчого законодавства. Більше того, досліджуваний вид

злочинних діянь завдає значної шкоди належній організації процесу

виконання покарань, виховному впливу на основну масу засуджених,

послаблює авторитет персоналу КВУЗТ. Розвивається правовий нігілізм у

середовищі засуджених, підривається віра в справедливість, силу закону

тощо, що здатне викликати більш серйозні й негативні наслідки, боротьба з

якими потребує значних зусиль.
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Злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ з об’єктивної сторони

характеризуються активними діями, спрямованими на спричинення шкоди

життю або здоров’ю особи і в більшості своїй містять матеріальний склад

злочину.

Вибіркове вивчення кримінальних справ, кримінальних проваджень та

обвинувальних вироків про злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

показує, що в 83,3 % випадків посягання на особу були закінченими, в 16,7 %

мав місце замах на злочин (дод. А).

Суб’єктом злочину проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ є

засуджений, який відбуває покарання, пов’язане з позбавленням волі, який

досяг 18-річного віку.

Дослідження психічного стану засуджених, які вчинили злочини проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ, дозволяє дійти висновку про наявність

медичних проблем профілактики вказаних злочинів: 10,0 % засуджених мали

психічні відхилення.

Аналіз суб’єктивної сторони злочинів проти життя та здоров’я особи у

КВУЗТ показує, що всі вони вчинені умисно, причому в 33,3 % випадків мав

місце заздалегідь обдуманий умисел і в 66,7 % – умисел, що виник

раптово (дод. А). Зазначимо, що майже аналогічних показників дійшли й

зарубіжні вчені. Так, О. А. Бірюкова установила, що у 63,6 % випадків

умисел у засуджених на вчинення вбивства у виправній колонії виникав

раптово, що майже в два рази перевищує кількість убивств, скоєних із

заздалегідь обдуманим умислом (36,4 %). Слід зазначити, що схожі дані

отримані й ученими, які досліджували вбивства в умовах свободи [80, с. 41].

При заздалегідь обдуманому умислі мотив і мета вчинити злочин та

його безпосередня реалізація відокремленні між собою певним проміжком

часу, протягом якого винний розробляє план вчинення злочину, обмірковує

його деталі, обирає спосіб, час і місце вчинення. Подібні обставини звичайно

свідчать про підвищену антисоціальність суб’єкта. Тому, незважаючи на те,

що час виникнення умислу в більшості умисних злочинів не має значення,
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його необхідно враховувати при призначенні покарання. Тим більше, що при

заздалегідь обдуманому умислі часто вчиняються такі особливо тяжкі

злочини, як вбивство, викрадення людей, розбійні напади, бандитизм,

викрадення майна в особливо великих розмірах, контрабанда, вимагання та

ін.

Важливою рисою умислу, що виник раптово, є його швидкоплинність,

тобто раптова поява, поєднана з негайною реалізацією зовні. Частіше злочин

вчиняється особою відразу з виникненням умислу, що формується

безпосередньо перед самим початком вчинення злочину і відразу ж

реалізується [78, с. 168-169].

Заздалегідь обдуманий умисел формується ще до вчинення злочину

(особа обмірковує план злочину, підшукує знаряддя злочину, співучасників

тощо). Наявність цього виду умислу на кваліфікацію, як правило, не впливає,

але свідчить про підвищений ступінь вини, а також суспільної небезпечності

злочинця.

При вчиненні злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

раптовий умисел може виникнути: за умов сварки, яка переростає у

бійку [83]; на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин,

спричинених завданням різного роду образ [84]; у процесі суперечки, яка

переростає у словесний конфлікт [85], тощо.

Крім того, специфічні умови ізоляції засуджених від суспільства,

обстановка постійного психологічного пресингу неминуче призводять до

того, що засуджені стають підвищено агресивними, конфліктними, легко

виходять із себе, звикають покладатися на емоції при вирішенні конфліктних

ситуацій, що, як наслідок, і призводить у більшості випадків до раптового

виникнення у них умислу на вчинення злочинів, у тому числі й проти життя

та здоров’я особи. Тому 66,7 % таких злочинів, вчинених засудженими з

умислом, що виник раптово, на нашу думку, ніяк не можна назвати менш

небезпечними. Крім того, в плані профілактичної роботи такий великий

відсоток злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ з умислом, що
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виник раптово, як нам видається, не дає можливості прогнозувати злочинну

поведінку засуджених, їх намір вчинити злочин і, отже, ефективно

протистояти цьому негативному явищу в умовах виправних колоній

[80, с. 165].

Вчиненню злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ в

більшості випадків передують конфліктні ситуації між винним і потерпілим,

що виникають в одних випадках раптово, а в інших є результатом триваючих

неприязних відносин. У цьому зв’язку з’ясування цілей і мотивів злочинів

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ набуває виключно важливого

значення для правильної кваліфікації злочинів.

Так, на вчинення злочину людину штовхає мотив, який в юридичній

літературі розуміється як спонукання до дії, спонукальна причина злочинної

поведінки, яка характеризує суб’єктивну сторону злочину і має важливе

кримінально-правове й доказове значення для правильної кваліфікації

злочину й індивідуалізації покарання [86; 87; 88; 89].

Як зазначає у своїй монографії І. М. Копотун, засуджені вчиняють

умисні вбивства в силу таких мотивів і криміногенних обставин:

– на ґрунті раптово виниклого конфлікту, взаємних образ;

– за несплату у встановлений термін боргу, що утворився в результаті

участі в азартних іграх, суперечки, придбання наркотиків та ін.;

– за невиконання кримінальних установок, традицій, включаючи

злодійські, вимог, рішень лідерів негативних угруповань засуджених;

– у силу підозри або викриття засудженого у співпраці з адміністрацією

виправної колонії;

– за участь у діяльності ворожого угруповання засуджених;

– у зв’язку з усуненням очевидців злочину для його приховання;

– за замовленнями кримінальних авторитетів;

– у процесі хуліганських дій, масових заворушень.

В умовах виправних колоній умисні вбивства вчиняються відкрито і

приховано.
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У першому випадку ці злочинні діяння вчиняються, як правило, при

раптово виниклому конфлікті, за несплату боргу, у процесі хуліганських дій,

масових заворушень. У другому – після ретельної підготовки до них, що

особливо характерно для злочинів, що вчиняються з метою позбавлення від

засуджених, підозрюваних або викритих у співробітництві з адміністрацією,

від лідерів і активних членів ворожого угруповання засуджених, а також на

замовлення [51, с. 28].

Також В. Я. Горбачевський та В. В. Топчій у спільній науковій статті

«Кримінологічний аналіз умисних убивств і тяжких тілесних ушкоджень в

установах виконання покарань» зазначають, що найбільш розповсюдженим

мотивом тяжких злочинів, пов’язаних з умисними вбивствами та тілесними

ушкодженнями, у пенітенціарних установах є помста. Зазвичай (59 %) вона

виникає у відповідь на протиправні та аморальні вчинки потерпілих.

Водночас у 17 % випадків помста як мотив тяжких злочинів зумовлена

правомірними діями засуджених [52, с. 75].

Для нашого дослідження з переліку видів мотивів, якими засуджений

може керуватися, вчиняючи злочини проти життя та здоров’я особи у

КВУЗТ, найбільше цікавить хуліганський мотив, оскільки його законодавець

виносить у якості кваліфікуючої обставини при вчиненні умисного вбивства.

Вища судова інстанція роз’яснює: «Як умисне вбивство з хуліганських

мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України) дії винного кваліфікуються, коли він

позбавляє іншу особу життя внаслідок явної неповаги до суспільства,

нехтування загальнолюдськими правилами співжиття і нормами моралі, а так

само без будь-якої причини чи з використанням малозначного приводу»

(п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в

справах про злочини проти життя та здоров’я особи» від 7 лютого 2003 р.

№ 2 (Постанова) [76, с. 228]).

Останнє положення цього судового тлумачення чомусь не було

сприйнято окремими вченими. На їх думку, «не сприяє встановленню істини

у справі тлумачення умисного вбивства з хуліганських мотивів як такого, що
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вчинено без будь-якої причини. Безпричинне, а отже «безмотивне вбивство»

є нонсенсом» [89, с. 27]. У розвиток цього положення один із авторів

зауважує: «виходить, що коли слідчий або суд намагалися, але не встановили

причини вчиненого вбивства, то його скоєно без причини, тобто з

хуліганських мотивів» [90, с. 106]. На думку цих учених, щоб визнати умисне

вбивство вчиненим із хуліганських мотивів, усе ж таки необхідно точно

встановити, що особа вчинила це вбивство саме з таких мотивів, а одного

чинника «безпричинності» для встановлення хуліганського мотиву

недостатньо.

І. М. Копотун у своєму монографічному дослідженні не погодився з

викладеною позицією поіменованих вище вчених і зауважив, що поняття

хуліганського мотиву сформувалось у правозастосовній практиці під

впливом керівних положень Верховного Суду колишнього СРСР та

Верховного Суду УРСР щодо судової практики з кримінальних справ про

хуліганство та злочини проти життя [91, с. 207].

У зазначених керівних роз’ясненнях хуліганський мотив розумівся як

усвідомлене прагнення виявити явну неповагу до суспільства,

продемонструвати свою зверхність над іншими шляхом приниження їх честі

та гідності. Він характеризується комплексом низьких спонукань, без

приводу чи з використанням незначного приводу, протиставити себе

суспільству, виявити грубу силу, п’яну хвацькість, безсоромність і нахабство.

Таке розуміння хуліганського мотиву однозначно сприймалося на

практиці, набуло сталого значення й особливих проблем із ним не виникало.

Порівняння поняття «безпричинність», що є виявом хуліганського мотиву, та

поняття «безмотивність», яке вказує на відсутність мотиву, – неприпустима

річ, оскільки це тільки ускладнить застосування цих положень закону про

кримінальну відповідальність на практиці й дезорієнтує слідчих і суддів.

Більш того, Верховний Суд України пов’язує наявність причини

заподіяння смерті з відсутністю хуліганського мотиву. Суд роз’яснює:

«не можна кваліфікувати як вчинене з хуліганських мотивів умисне вбивство
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під час сварки чи бійки, яку розпочав сам потерпілий, а так само з ревнощів,

помсти чи з інших мотивів, що виникли на ґрунті особистих стосунків, навіть

якщо при цьому було порушено громадський порядок» (абз. 3 п. 11

Постанови) [51, с. 149].

Із наведеними судженнями І. М. Копотуна ми в цілому згодні й хочемо

додати, що умисне вбивство або умисне заподіяння тяжкого чи середньої

тяжкості тілесного ушкодження з хуліганських мотивів учиняються

засудженими на ґрунті явної неповаги до суспільства і громадського порядку

у КВУЗТ, грубого порушення норм моральності, протиставлення себе

оточуючим, демонстрації своєї переваги або зневажливого ставлення до них.

Злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ нерідко вчиняються

без видимої причини або з використанням незначного приводу для посягання

на особу. При цьому слід розрізняти умисне вбивство або умисне тяжке чи

середньої тяжкості тілесне ушкодження з хуліганських мотивів від

аналогічних злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених на ґрунті

особистих неприязних відносин, у сварці чи бійці. Аналіз матеріалів

практики показує, що, вирішуючи це питання, суди враховують характер

взаємовідносин винного і потерпілого, їх активність, привід і причину бійки

або сварки, виявляють ініціатора конфлікту та інші обставини, що мають

значення для правильної кваліфікації.

Вчиняючи злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, винні

переслідують такі цілі (мету): позбавлення від потерпілого (33,3 %), здобуття

авторитету в кримінальному середовищі (27,8 %), зміцнення лідерства в

установі (22,2 %), бажання захиститися від потерпілого (16,7 %).

Злочинний результат (наслідок), тобто вид закінченого злочину, за

який засудженого буде піддано новому покаранню, залежить не тільки від

спрямованості умислу винного, а й від ступеня його самоконтролю.

Невипадково тому заплановані, заздалегідь підготовлені вбивства, як

указується в ряді джерел, вчиняються досить рідко, а головною рушійною
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причиною вбивств, учинених в установах виконання покарань, є умисел, що

виник раптово [92, с. 23–24].

Умисному вбивству у КВУЗТ часто передують такі події, як сварка чи

бійка. Остання – завжди фізичний вплив однієї людини на іншу, і результат її

заздалегідь передбачити не в змозі навіть самі учасники бійки. Якщо вони

зуміють вчасно зупинитися, або бійка буде припинена через втручання інших

осіб, включаючи співробітників виправної колонії, то при наявності

відповідних ознак вчинене може бути кваліфіковане як умисне середньої

тяжкості тілесне ушкодження, або умисне тяжке тілесне ушкодження.

Умисне вбивство одного із засуджених, які беруть участь у бійці, як

правило, веде до згасання конфлікту і припинення бійки. За даними нашого

дослідження, 50,0 % умисних вбивств (ст. 115 КК України) стали

завершенням виниклої сварки або бійки.

В умовах свободи особа, яка піддається насильству, може, не

побоюючись за наслідки, заявити про це до відповідного органу. У КВУЗТ

така поведінка потерпілого буде розцінена як скарга або прагнення до

співпраці з адміністрацією і спричинить негативну реакцію, результатом якої

може стати заподіяння йому більш серйозної шкоди.

Отже, умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження

може стати початком більш серйозного фізичного впливу, застосовуваного

до особи, і перерости в інший більш тяжкий насильницький злочин.

Звичайно, вчинення цього злочину викликає досить серйозні зміни в стані

здоров’я засудженого, залишити без уваги які адміністрація виправної

колонії не може, а засудженому навряд чи вдасться пояснити їх виникнення

власною провиною (випадково вдарився, упав тощо). Тим не менше, і це

діяння може стати етапом учинення більш тяжкого насильницького

посягання, існуючи як самостійний злочин вкрай рідко, що підтверджується

емпіричною базою дослідження.

Однак події, що передують вчиненню тяжкого або особливо тяжкого

злочину проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, не завжди розвиваються
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подібним чином. Часом умислом винного охоплюється заподіяння саме

певної тяжкості тілесного ушкодження конкретному засудженому або його

вбивство.
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Висновки до першого розділу

Дослідження соціально-правової характеристики злочинів проти життя

та здоров’я особи у КВУЗТ надало можливість дійти таких висновків:

1. Установлено, що незважаючи на те, що проблеми кримінально-

правової охорони діяльності установ виконання покарань та запобігання

злочинам серед засуджених неодноразово становили предмет досліджень

науковців, зокрема І. Г. Богатирьова, І. В. Боднара, В. В. Василевича,

В. Б. Васильця, О. В. Ведмідського, В. В. Голіни, О. М. Джужі,

З. В. Журавської, Д. О. Зубова, О. Г. Колба, І. М. Копотуна,

С. Ю. Лукашевича, М. І. Мельника, П. П. Михайленка, С. С. Мірошниченка,

О. І. Плужнік, М. С. Пузирьова, В. К. Сауляка, О. В. Старкова,

В. М. Трубникова, С. І. Халимона та ін., вивченню злочинів проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ у юридичній літературі приділено недостатньо

уваги.

2. За допомогою діалектичного методу виявлено взаємозв’язок

категорій «агресія», «насильство», «агресивна злочинність», «насильницька

злочинність», «насильницькі злочини», «злочини проти життя та здоров’я

особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу». Так, злочини

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ є частиною насильницьких злочинів,

учинюваних засудженими під час відбування покарань, пов’язаних з

позбавленням волі.

3. При вивченні розподілу злочинів проти життя та здоров’я особи за

видами КВУЗТ виявлено, що найбільш висока питома вага цих злочинів

спостерігається у виправних колоніях середнього рівня безпеки (70,0 %),

що пов’язано з відбуванням в них покарання рецидивістами, які звикли

вирішувати виникаючі проблеми силовими методами.

4. Установлено, що об’єкт злочинів у КВУЗТ вирізняється

особливостями, що підвищують ступінь їх суспільної небезпеки. Так, у всіх

випадках при вчиненні злочину в досліджуваних установах порушуються
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суспільні відносини, що забезпечують їх нормальну діяльність, тобто

діяльність, спрямовану на досягнення передбачених кримінальним та

кримінально-виконавчим законом цілей покарання.

5. Виокремлено особливості елементів кримінально-правової

характеристики досліджуваних злочинів в межах складів злочинів, зокрема:

суб’єктом злочину може бути лише засуджений до покарання, пов’язаного з

позбавленням волі, який досяг 18-річного віку, що випливає з положень

ст. 18 КВК України; в межах об’єктивної сторони злочину має особливості

така факультативна ознака, як місце його вчинення, – КВУЗТ.

6. Констатовано, що суспільна небезпечність злочинів проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ виражається в заподіянні або створенні загрози

заподіяння шкоди охоронюваним законом про кримінальну відповідальність

інтересам особистості, суспільства, держави, а саме – життю та здоров’ю

особи. Такі злочини вчиняються особами, вже засудженими до покарання,

пов’язаного з позбавленням волі, і які знову скоюють злочин при його

відбуванні, що надає їм підвищеної суспільної небезпечності.
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РОЗДІЛ 2

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ

ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ

УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ

2.1. Стан, структура і динаміка вчинення злочинів проти життя та

здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу

Як справедливо зазначають сучасні вітчизняні кримінологи,

злочинність – закономірне явище, що відображає стан суспільного організму,

визначений соціально-економічними, суспільно-моральними, політичними та

іншими умовами життя конкретного суспільства. Вона є нічим іншим, як

побічним продуктом суспільного розвитку, наслідком конфліктів у

суспільстві, результатом його патології та дезорганізації.

Отже, чим більше дезорганізоване суспільство в економічному,

соціальному, моральному і політичному плані, тим вищий у ньому рівень

злочинності. У кожному суспільстві є свій поріг (рівень) злочинності.

Поняття злочинності є родовим, що містить у собі численність окремих видів

злочинів (насильницькі, корисливі, службові, злочини у сфері громадського

порядку тощо). Співвідношення між злочинністю й окремими злочинами

можна уявити як співвідношення роду й виду. Таким чином, злочин є

формою прояву злочинності, що робить злочинність видимою, такою, яка

фіксується через різноманітність окремих злочинних проявів [110, с. 83].

Злочинність у місцях позбавлення волі в науковій та навчальній

літературі прийнято називати пенітенціарною [94; 95; 96]. Пенітенціарна

злочинність – негативне соціально-правове явище, що об’єднує сукупність

кримінально карних діянь, пов’язаних із процесом виконання та відбування

кримінальних покарань, має свої закономірності, кількісні та якісні

характеристики й у зв’язку з цим вимагає специфічних державних і
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суспільних антикримінальних заходів впливу. Найбільш розповсюдженими

за останні роки пенітенціарними злочинами є: 1) загальнокримінальні

злочини, вчинені засудженими (злочини проти життя та здоров’я особи,

злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, злочини

проти власності та ін.); 2) злочини у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинені засудженими;

3) ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, у

виді обмеження волі та у виді позбавлення волі; 4) злісна непокора вимогам

адміністрації установи виконання покарань; 5) дії, що дезорганізують роботу

установ виконання покарань; 6) втеча з місця позбавлення волі або з-під

варти [58, с. 77].

Злочинність у пенітенціарних закладах, органічно пов’язана зі

специфічними суперечностями й соціально-психологічними явищами та

процесами під час виконання кримінальних покарань, має достатньо складну

природу. Конкретні злочинні вияви часто спричиняють шкоду не тільки

окремим потерпілим, а й порушують роботу установ виконання покарань,

інтереси та безпеку більшості засуджених і персоналу, створюючи при цьому

в пенітенціарних закладах умови тотальної жорстокості й насилля [52, с. 72–

73].

Кримінологічні дослідження показують, що злочинність у

пенітенціарних установах має своєрідне коріння. Ці злочини, як правило,

переплітаються із системою кримінальної субкультури «другого життя»

засуджених, об’єктивно зумовленої суперечностями покарання, постійним

впливом режимних вимог та ізоляцією. В установах виконання покарань

насамперед учиняють злочини, пов’язані з насильством над

особистістю [52, с. 75]. Найбільш криміногенними залишаються установи

середнього та максимального рівня безпеки, у яких утримуються особи, які

вже відбували покарання в місцях позбавлення волі; у структурі

пенітенціарної злочинності найпоширенішими є такі злочини як злісна
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непокора адміністрації, тяжкі злочини проти життя та здоров’я особи,

погроза або насильство та втеча з установ відкритого типу [52, с. 76].

У контексті нашого дослідження професор І. Г. Богатирьов

справедливо зазначає, що за сучасних умов функціонування пенітенціарної

системи України доцільно розглядати вплив на процес виконання й

відбування покарань рецидивної злочинності, яка за своєю природою

становить значний інтерес як у теоретичному, так і в практичному розумінні

цього притаманного будь-якій країні явища.

Оскільки зміна світогляду в нашому суспільстві щодо рецидивної

злочинності зумовила й відповідні зміни у ставленні вчених і практиків до її

становлення й розвитку, на думку поіменованого вченого, серед завдань

протидії рецидивній злочинності слід виділити такі: визначення сутності

рецидиву з урахуванням законодавчого його закріплення в чинному

законодавстві; висвітлення методологічного й логіко-гносеологічного

процесу пізнання рецидивної злочинності; установлення впливу рецидивної

злочинності на процес криміналізації суспільства; урахування латентності

рецидивної злочинності, її кількісних і якісних показників тощо [96, с. 5].

Безперечно, рецидивну злочинність слід розглядати як сферу

суспільної небезпечності, особливо злочини проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ. Потреба у вивченні таких злочинів має багатоаспектний

прикладний характер. Вона зумовлюється як практичними, так і

теоретичними причинами. Теоретичне значення кримінологічної

характеристики злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ полягає в

аналізі її елементів і визначенні місця в структурі пенітенціарної злочинності.

Практичний інтерес полягає в підвищенні ефективності запобігання цим

злочинам в сучасних умовах розвитку ДКВС України. На важливість

запобіжної діяльності саме в частині цих злочинів вказує й офіційна позиція

ДКВС України, яка щороку в аналітичних матеріалах за напрямом

запобігання злочинам, учинюваним засудженими й ув’язненими в установах

виконання покарань та слідчих ізоляторах, розглядає такі злочини, як умисні
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вбивства (ст. 115 КК України) та умисні тяжкі тілесні ушкодження (ст. 121

КК України) як резонансні злочини, доводячи до членів колегії

пенітенціарного відомства детальні фабули цих кримінально карних діянь.

Невипадково, що окремі вітчизняні вчені умисні вбивства (ст. 115

КК України) віднесли до злочинів, що призводять до надзвичайних ситуацій

у виправних колоніях [51; 81].

Злочинність у виправних колоніях слід розглядати як складову частину

злочинності в цілому з притаманними їй особливостями кількісної та якісної

характеристик. Злочини, що вчиняються у виправних колоніях, посягають на

кримінологічну безпеку цих установ, яка розглядається як об’єктивний стан

захищеності життєво важливих та інших істотних інтересів особи,

суспільства і держави від злочинних посягань і загроз таких посягань,

породжуваних різного роду криміногенними факторами (явищами і

процесами), а також усвідомлення людьми такої своєї захищеності [97, с. 12].

Слід зазначити, що звернення до кримінологічної характеристики

злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ пов’язано з продовженням

процесу домінування покарань, пов’язаних із позбавленням волі, у структурі

покарань за вчинення злочинів в Україні, що спричиняє найбільшу питому

вагу засуджених (понад 70 %), які відбувають покарання у виправних

колоніях, а також відповідно до цього, й найбільшу кількість цих колоній

серед усіх вітчизняних установ виконання покарань. З іншого боку, не

можемо не відзначити той факт, що сукупність суспільних відносин, які

виникають у процесі виконання та відбування покарання у виправних

колоніях, породжують таке явище, як злочинність. Причому усі без

виключення вчені в один голос відзначають підвищену суспільну

небезпечність злочинних проявів (особливо проти життя та здоров’я особи) у

КВУЗТ, виділяючи так званий «пенітенціарний рецидив», як

найнебезпечніший різновид рецидивної злочинності [51]. І, як справедливо

зазначає Ю. М. Антонян, «судити про стан злочинності можна передусім за

станом, динамікою і структурою найнебезпечніших злочинів – убивств,
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оскільки такі діяння частіше офіційно фіксують порівняно з іншими

злочинами» [98, с. 17].

У зв’язку з викладеним зазначимо, що кримінологічна характеристика

злочинів у КВУЗТ взагалі, і злочинів проти життя та здоров’я особи у цих

установах зокрема, на наш погляд, сприяє осмисленню всього різноманіття

злочинних проявів серед засуджених і тим самим збагаченню нашого

уявлення про проблему боротьби з пенітенціарною злочинністю в цілому.

Крім загальнотеоретичного сенсу вивчення проблеми вчинення злочинів

проти життя та здоров’я особи в рамках конкретного виду установ виконання

покарань, дослідження має своїм практичним результатом виявлення

характерних особливостей соціально-криміногенної ситуації в них,

визначення на цій основі специфічних шляхів і заходів, спрямованих на її

поліпшення.

Віднесення виправних колоній до особливого типу вітчизняних установ

виконання покарань дає підстави з відомою часткою вірогідності говорити

про існування типових проблем запобігання злочинам у цих установах, що

істотно полегшує вивчення в тій або іншій колонії причин і умов вчинення

злочинів проти життя та здоров’я особи [8, с. 26].

Вивчаючи кримінологічну характеристику злочинів проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ, ми не могли не надати характеристику самої

виправної колонії як об’єкта кримінологічного дослідження.

Насамперед слід розглянути кримінально-виконавчу складову, а саме:

яке місце у структурі органів і установ виконання покарань посідають

виправні колонії. Так, згідно зі ст. 11 КВК України, органами виконання

покарань є: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері виконання кримінальних покарань, його територіальні

органи управління, кримінально-виконавча інспекція; установами виконання

покарань є: арештні доми, кримінально-виконавчі установи, спеціальні

виховні установи (виховні колонії), слідчі ізолятори у випадках,

передбачених цим Кодексом. У свою чергу, кримінально-виконавчі установи
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поділяють на кримінально-виконавчі установи відкритого типу (виправні

центри) і КВУЗТ (виправні колонії). Виправні колонії поділяють на колонії

мінімального, середнього і максимального рівнів безпеки. Виправні колонії

мінімального рівня безпеки поділяють на колонії мінімального рівня безпеки

з полегшеними умовами тримання і колонії мінімального рівня безпеки із

загальними умовами тримання [99]. Відповідно до ч. 1 ст. 18 КВК України,

виправні колонії виконують покарання у виді позбавлення волі на певний

строк щодо повнолітніх засуджених (неповнолітні особи відбувають

зазначене покарання у виховних колоніях), довічного позбавлення волі.

Щодо рівня злочинності у виправних колоніях та його співвідношення

(питомої ваги) із рівнем злочинності в установах виконання покарань та СІЗО

ДКВС України, то, за статистичними даними пенітенціарного відомства, він

виглядає таким чином: 2010 р. – 341 злочин (63,6 %), 2011 – 300 (71,1 %),

2012 – 300 (74,3 %), 2013 – 309 (66,5 %), 2014– 401 (69,6 %), 2015 р. –

343 (66,6 %) (дод. А). При цьому, наприклад, як влучно помітив

І. М. Копотун, кількість злочинів, учинених у виправних колоніях протягом

2012 р. (401 злочин) і 2013 р. (343 злочини), є більшою або приблизно рівною

тій, що мала місце взагалі у пенітенціарній системі України в окремі роки її

функціонування (2002 р. – 407 злочинів, 2003 – 377, 2004 – 324, 2005 – 385,

2006 – 408, 2010 р. – 404 злочини) (і це при тому, що кількість засуджених,

які відбувають покарання у виправних колоніях, щороку зменшується), що

викликає неабияке занепокоєння станом справ і потребою розроблення

ефективних заходів запобігання злочинам, які вчиняються в установах, що

досліджуються [51, с. 17].

Ураховуючи викладене, можемо підтримати тих дослідників, які

обґрунтовано розглядають установи виконання покарань (і в т. ч. виправні

колонії) не тільки як державні органи виконання покарань, а і як суб’єктів

запобігання злочинам, що ґрунтується на законодавчо визначених завданнях і

меті покарання та кримінально-виконавчого законодавства (ч. 2 ст. 50

КК України та ч. 1 ст. 1 КВК України) і на стані, структурі та динаміці
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злочинності в цих установах [100, с. 5], а також обґрунтовують доцільність

дослідження саме виправних колоній як об’єктів кримінологічного впливу

для запобігання в них злочинів, через виокремлення таких обставин:

1) найбільша (порівняно з іншими установами) кількість осіб, які відбувають

у них покарання; 2) відбування в них найсуворіших видів покарань –

позбавлення волі на певний строк і довічного позбавлення волі;

3) найбільший рівень злочинності серед вітчизняних установ виконання

покарань [81, с. 12].

Також з метою надання більш повної картини КВУЗТ як об’єктам

кримінологічного дослідження і запобіжного впливу щодо злочинів проти

життя та здоров’я особи, вважаємо за необхідне окреслити кримінологічну

характеристику досліджуваних злочинів. Слід наголосити на тому, що

правильне розуміння основних теоретичних положень кримінологічної

характеристики злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

обумовлене чітким її визначенням.

Тому дозволимо собі заперечити деяким шановним ученим, які на

прикладі окремо взятого виду злочинності (у великому місті) визначили

наступне поняття кримінологічної характеристики злочинів – як соціально-

правову діяльність правоохоронних органів при взаємодії з органами

місцевого самоврядування, громадськими організаціями та окремими

громадянами з метою виявлення, усунення чи нейтралізації причин та умов

вчинення злочинних проявів, здійснення коригуючого впливу на осіб,

схильних до вчинення злочину, з метою недопущення останніх, а також

припинення злочинів, що вже почалися або певний час тривають [101, с. 16].

Вважаємо, що наведене визначення скоріше можна сприйняти за

спеціально-кримінологічну діяльність щодо запобігання злочинам, але аж

ніяк не характеристику, оскільки з семантичної позиції «характеристика» –

це сукупність певних відомостей про стан чогось або когось, а не чиясь

діяльність.
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У свою чергу, термін «характеристика» (від гр. «той, що служить

відмітною ознакою») – опис, аналіз, оцінювання певних явищ, відмітних

особливостей когось або чогось [102, с. 729]. У науковому обігу досить давно

існує поняття «кримінологічна характеристика» злочинності або окремого

виду злочину. Проте єдиної думки щодо елементів або ознак, які містить у

собі це поняття, у сучасній кримінології немає. Учені пропонують широке і

вузьке трактування цього поняття, яке залежить від сукупності ознак та

елементів, що належать до поняття кримінологічної характеристики.

Так, у широкому значенні вважають, що «кримінологічна

характеристика» містить у собі дані, які охоплюють кількісно-якісні

показники окремих видів (груп) злочинів; характеризують особу злочинця,

причини та умови вчинення злочинів, а також заходи запобіжного

впливу [103; 104, с. 305–307; 105]. Щодо вузького значення цього поняття, то

вчені вважають, що така характеристика не має вміщувати причини та умови

вчинення злочинів, а також заходи запобіжного впливу [106; 107, с. 78]. Так,

на думку І. М. Даньшина, цей термін охоплює рівень, коефіцієнти, структуру

та динаміку злочинів, описання особистостей тих, хто їх учиняє, мотиви й

цілі їх злочинної поведінки [108, с. 8–9; 109, с. 36].

За результатами аналізу літературних джерел кримінологічна

характеристика може бути визначена як сукупність достатніх даних про

злочинність взагалі, окремих видів (груп) злочинів, що використовується для

розроблення та реалізації заходів профілактичного характеру. Саме це

поняття визначає поширеність злочинів, детермінант, способів учинення, їх

мотивацію, а також особливості суб’єктів злочинів [104; 106, с. 164;110; 111;

112, с. 8–9].

Під час дослідження злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

будемо дотримуватися традиційного підходу щодо визначення поняття

«кримінологічна характеристика», що містить у собі такі елементи:

кількісно-якісні показники цих злочинів (стан, структура, динаміка);

характеристику осіб, які їх учиняють, потерпілих та комплекс детермінант
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цих злочинів. Щодо визначення такої позиції, то можна погодитися з

О. Г. Кальманом, який уважає, що кримінологічна характеристика будь-яких

груп (видів) злочинів не може бути однаковою і залежить від їх

особливостей, а тому сукупність показників її елементів може бути

різною [113, с. 48–49].

Як справедливо зазначає В. О. Заборовський, одним із важливих

показників діяльності виправних колоній є кількість і характер учинюваних

у них злочинів. З них можна судити про ефективність здійснюваних в

установі заходів, про досягнення мети загальної та спеціальної превенції.

Далі він підтримує тезу М. О. Стручкова: «Про ефективність позбавлення

волі можна судити по тому, чи вчиняють звільнені з установ виконання

покарань нові злочини, чи мають можливість вчиняти нові злочини у період

відбування покарання, чи стримує інших осіб від вчинення злочинів сумний

приклад засуджених» [6, с. 48]. Цілком очевидно, що без глибокого вивчення

стану (рівня), динаміки та структури злочинності у виправних колоніях

неможливо сформулювати пропозиції, спрямовані на вдосконалення

діяльності зазначених установ.

Незважаючи на те, що у 2013 р. зусиллями оперативних підрозділів

установ виконання покарань та слідчих ізоляторів попереджено вчинення

засудженими та особами, узятими під варту, понад 5,4 тис. злочинів (проти

5330 за 2012 р.), а саме: не допущено захоплення заручників, масових

заворушень та інших резонансних злочинів; майже вдвічі зменшено кількість

тяжких насильницьких злочинів (з 14 до 9) [116, с. 60], злочинність у місцях

позбавлення волі не зменшується.

Зокрема, щороку в установах виконання покарань та СІЗО учиняється

близько 400–600 злочинів (дод. А). Так, 2008 р. – 536 злочинів [117], 2009 –

422 [118], 2010 – 404 [119], 2011 – 465 [120], 2012 – 576 [121], 2013 р.

учинено 515 злочинів [122]; рівень злочинності на 1 тис. засуджених та осіб,

узятих під варту, становив: 2008 р. – 4,87; 2009 – 3,85; 2010 – 3,52; 2011 –

3,02; 2012 – 3,92; 2013 р. – 4,06.
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Латентна злочинність збільшує ці показники (дослідження вчених, що

займаються цією проблемою, показують, що загальна кількість латентних

злочинів складає близько 30 %) [123, с. 8]. Проблема посилюється тим, що

деякі вбивства у КВУЗТ маскуються під нещасні випадки та акти

самогубства засуджених.

Опитані нами співробітники виправних колоній (336 осіб) ранжували їх

за рівнем латентності таким чином: злочини у сфері обігу наркотичних

засобів (45,8 %); злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання

покарань (33,3 %); умисне легке тілесне ушкодження (25,0 %); крадіжка

(18,8 %); необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження

(14,6 %); доведення до самогубства (12,5 %); насильницьке задоволення

статевої пристрасті неприродним способом (12,5 %); умисне тяжке тілесне

ушкодження (10,4 %); побої і мордування (10,4 %); умисне середньої

тяжкості тілесне ушкодження (8,3 %); погроза вбивством (6,3 %); дії, що

дезорганізують роботу установ виконання покарань (6,3 %); умисне вбивство

(2,1 %); катування (2,1 %); шахрайство (2,1 %); незаконне поводження зі

зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (2,1 %) (дод. В).

Для виявлення ряду із зазначених злочинних діянь необхідно застосовувати

оперативні негласні заходи, а також піддавати засуджених, приміщення, в

яких вони проживають, та їх речі обшуку й огляду (ст. 102 КВК України).

Виявлення багатьох пенітенціарних рецидивів залежить від визначення

причин таких подій, як тілесні ушкодження у засудженого, загибель

засудженого, пожежа в колонії і т. п. На процес визначення причин

зазначених подій впливає багато факторів, у тому числі тиск кримінальної

субкультури на потерпілих і свідків із числа засуджених, якість проведених

медичних та інших експертиз, ставлення співробітників КВУЗТ до свого

службового обов’язку і т. д. Не виключена можливість, що на підставі

неправдивих свідчень потерпілих і свідків, із числа засуджених, буде

зроблено помилковий висновок про те, що тілесні ушкодження – результат

побутової або виробничої травми, загибель засудженого – нещасний випадок
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або суїцид, а пожежа – не результат підпалу, а наслідок короткого замикання

електропроводки, і т. п. І після винесення рішення про відмову у відкритті

кримінального провадження («за відсутністю події злочину») пенітенціарний

рецидив перейде в число латентних злочинів. Зокрема, у роботах низки

кримінологів така латентність називається «штучною» [124, с. 175].

У ході опитування співробітників колоній виявлено, що понад 50 % із

них переконані у тому, що формалізм зі сторони керівництва щодо оцінки їх

роботи, значно впливає на їхнє реагування відносно засуджених, які

вчиняють правопорушення. 27,1 % співробітників визнають, що вони як

правило, використовують можливість ухилитися від реєстрації

правопорушення засудженого як злочини. Частина опитаних (10,1 %)

припускає, що за деякими рішеннями про суїциди засуджених можуть

приховуватися факти вбивств.

Так, протягом 2010 р. у виправних колоніях ДКВС України було

порушено 536 кримінальних справ проти 489 за 2007 р. або на 9,6 % більше.

Дотично до предмета нашого дослідження, зростання злочинності в установах

кримінально-виконавчої служби відбулося за рахунок вчинення, з-поміж

інших, злочинів, передбачених ст. 115 КК України (умисне вбивство) з 0 до 5

або на 100 %, ст. 15, 115 КК України (замах на умисне вбивство) з 0 до 1 або

на 100 % та ст. 121 КК України (умисні тяжкі тілесні ушкодження) з 1 до 3 або

на 200 %.

Вчинено 9 тяжких злочинів, а саме:

13 березня близько 08 години в приміщенні відділення соціально-

психологічної служби (СПС) № 6 Білозерської виправної колонії управління

Державного департаменту України з питань виконання покарань (ДДУПВП)

у Херсонській області (№ 105) на ґрунті словесних образ, які принижують

людську гідність, засуджений Т. умисно наніс засудженому Р. металевою

пластиною колото-різану рану шиї. Порушено кримінальну справу за ст. 15,

115 КК України (замах на вбивство).
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22 березня близько 22 години в приміщенні відділення карантину,

діагностики і розподілу Харківської виправної колонії (№ 43) засуджені М., Д.

та Б. на ґрунті особистих неприязних відносин нанесли металевими бильцями

від ліжок удари в область голови засудженому С., чим причинили йому тяжкі

тілесні ушкодження, від яких останній 25 березня 2007 р. помер у лікарні

швидкої допомоги м. Харкова.

30 березня близько 02 години 30 хвилин у розташуванні відділення

карантину, діагностики і розподілу Бердянської виправної колонії

Міністерства юстиції України у сфері виконання покарань у Запорізькій

області (№ 77) п’ятеро засуджених на ґрунті особистих неприязних відносин

нанесли металевими прутами тяжкі тілесні ушкодження засудженому К., від

яких останній помер.

12 квітня близько 14 години в приміщенні для зберігання інвентарю

Бучанської виправної колонії управління ДДУПВП у Київській області (№ 85)

засуджений Б., перебуваючи у нетверезому стані, наніс засудженому Ф.

заточеною металевою пластиною проникаюче колото-різане поранення шиї,

від якого останній помер.

12 червня близько 15 години в приміщенні по ремонту

електрообладнання дільниці соціальної реабілітації Ольшанської виправної

колонії Міністерства юстиції України у сфері виконання покарань у

Миколаївській області (№ 53) засуджені К. та Б., перебуваючи у нетверезому

стані, на ґрунті неприязних відносин задушили засудженого С.

23 червня близько 07 години в приміщенні відділення СПС № 6

Сумської виправної колонії (№ 116) засуджений Б. на ґрунті матеріальної

заборгованості наніс засудженому Бр. металевим предметом овальної форми

удар в область голови, чим причинив йому тяжкі тілесні ушкодження, від яких

останній помер.

08 серпня близько 07 години в овочевому цеху їдальні Піщанської

виправної колонії Міністерства юстиції України у сфері виконання покарань у

Вінницькій області (№ 59) між засудженими З. та Б. виникла конфліктна
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ситуація на побутовому ґрунті, яка переросла у бійку. Засуджений Г.

намагався припинити бійку між вказаними засудженими, в результаті чого

отримав удар ножем для чищення картоплі в область спини від засудженого З.,

чим причинив йому тяжкі тілесні ушкодження, від яких о 7 годині 30

хвилинах останній помер.

02 листопада близько 20 години у коридорі відділення СПС № 8

Диканівської виправної колонії у Харківській області (№ 12) на ґрунті

неприязних відносин засуджений С. наніс засудженому Н. шматком дроту три

колоті рани в область грудної клітини та живота, чим причинив йому тяжкі

тілесні ушкодження.

22 грудня близько 21 години в приміщенні котельні Казанківської

виправної колонії управління ДДУПВП у Миколаївській області (№ 93) між

засудженим Д. та У. виникла сварка на побутовому ґрунті, в процесі якої

засуджений Д. наніс засудженому У. два удари викруткою в область грудної

клітини, причинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.

Також протягом 2010 р. вчинено 2 злочини, передбачені ч. 1 ст. 122

КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), у ВК № 117

Харківської і ВК № 101 Запорізької областей.

Таким чином, усі 11 злочинів проти життя та здоров’я особи, що мали

місце у кримінально-виконавчій системі, було вчинено саме у КВУЗТ,

склавши 3,2 % від усієї злочинності у виправних колоніях у 2008 р.

Як свідчить аналіз, вчинення 23 злочинів допущено після вживання

засудженими спиртних напоїв (зокрема, по одному вбивству у ВК № 85

Київської та ВК № 53 Миколаївської областей).

Три злочини вчинено з використанням колюче-ріжучих предметів (по

одному вбивству у ВК № 85 Київської, ВК № 53 Миколаївської областей та

замах на вбивство у ВК № 105 Херсонської області.

Із 4 злочинів, учинених з попередньою підготовкою (в установах у

Запорізькій, Миколаївській та Полтавській областях), 2 – вбивства у ВК № 77

Запорізької та ВК № 53 Миколаївської областей [125, с. 2–5].



60

Протягом 2011р. у виправних колоніях ДКВС України порушено

422 кримінальні справи проти 536 за 2008 р. або на 21,3 % менше. Торкаючись

предмета нашого дослідження, зменшення злочинності в установах

кримінально-виконавчої служби відбулося, серед іншого, за рахунок злочинів,

передбачених ст. 115 КК України (умисне вбивство) з 5 до 3 або на 40 % та

ст. 15, 115 КК України (замах на умисне вбивство) з 1 до 0 або на 100 %. Разом

із тим, відбулося збільшення злочинів, передбачених ст. 121 КК України

(умисні тяжкі тілесні ушкодження) з 3 до 4 або на 33,3 %.

Аналіз злочинності показав, що незважаючи на зниження кількості

вчинених злочинів, криміногенна обстановка в окремих установах виконання

покарань у 2011 р. була складною. Внаслідок ігнорування вимог керівництва

ДКВС України щодо забезпечення належного правопорядку, невжиття

заходів щодо своєчасного отримання упереджувальної інформації про

злочинні наміри засуджених було вчинено 7 тяжких злочини, а саме:

18 лютого близько 15 год. 45 хв. на сходах пожежного виходу цеху № 3

виробничої зони Холодногірської виправної колонії у Харківській області

(№18) на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин

засуджений С. задушив засудженого І.

16 лютого близько 08 год. в приміщенні роздягальні виробничої зони

Черкаської виправної колонії (№ 62) засуджений І. на ґрунті неприязних

відносин наніс засудженому Г. саморобним ножем два удари в область

живота, від яких останній помер.

23 травня близько 03 год. в приміщенні відділення СПС № 2

Житомирської виправної колонії (№ 4) засуджений Т. на ґрунті раптово

виниклої конфліктної ситуації наніс засудженому С. металевим молотком

три удари в область голови, чим причинив йому тяжкі тілесні ушкодження.

12 липня близько 17 год. 30 хв. в приміщенні медичної частини

Волноваської виправної колонії у Донецькій області (№ 120) троє

засуджених на ґрунті неприязних стосунків нанесли засудженому С. удари
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руками в область голови та тулубу, чим причинили йому тяжкі тілесні

ушкодження.

09 серпня близько 16 год. біля будівлі цеху ВГМ виробничої зони

Черкаської виправної колонії (№ 62) засуджений С. на ґрунті неприязних

стосунків наніс засудженому Х. заточеним прутом два удари в область

грудної клітини та живота, чим причинив йому тяжкі тілесні ушкодження.

28 серпня близько 11 год. біля входу дільниці по виготовленню

сувенірів виробничої зони Кам’янської виправної колонії у Запорізькій

області (№ 101) засуджений Г. на ґрунті неприязних відносин наніс

засудженому Гл. саморобним ножем удар в область грудної клітини, від

якого останній помер.

12 грудня близько 16 год. в приміщенні відділення СПС № 8 Північної

виправної колонії у Херсонській області (№ 90) засуджений Б. на ґрунті

боргових зобов’язань наніс засудженому П. заточеною металевою пластиною

два удари в область живота, чим причинив йому тяжкі тілесні ушкодження.

Також протягом 2011 р. вчинено 2 злочини, передбачені ч. 1 ст. 122

КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), у ВК № 33

Донецької та ВК № 62 Черкаської областей.

Отже, так само, як і 2010 р., протягом 2011 р. усі 9 злочинів проти життя

та здоров’я особи, що мали місце у кримінально-виконавчій системі, було

вчинено саме у КВУЗТ, склавши 3,0 % від усієї злочинності у виправних

колоніях у 2011 р.

Як свідчить аналіз, із 6 злочинів, вчинених засудженими після

вживання спиртних напоїв, 1 (16,7 %) приходиться на умисне середньої

тяжкості тілесне ушкодження у ВК № 62 Черкаської області.

Чотири злочини вчинено із використанням колюче-ріжучих предметів,

а саме: вбивство у ВК № 101 Запорізької та ВК № 62 Черкаської областей,

тяжкі тілесні ушкодження у ВК № 90 Херсонської та ВК № 62 Черкаської

областей [126, с. 3–4, 6].
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Протягом 2012 р. в установах виконання покарань порушено

404 кримінальні справи проти 422 за 2009 р. або на 4,3 % менше. Зазначимо,

що зменшення злочинності в установах виконання покарань відбулося в тому

числі й за рахунок зменшення кількості злочинів проти життя та здоров’я

особи, зокрема злочинів, передбачених ст. 115 КК України (умисне вбивство)

з 3 до 1 або на 66,7 %, ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне

ушкодження) з 2 до 1 або на 50 %. При цьому знову відбулося збільшення

злочинів, передбачених ст. 121 КК України (умисні тяжкі тілесні ушкодження)

з 4 до 5 або на 25 %.

Зокрема, серед 6 тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи,

вчинених засудженими протягом 2012 р., такі.

12 лютого близько 08 год. 00 хв. у приміщенні відділення СПС № 5

Жовтоводської виправної колонії у Дніпропетровській області (№ 26)

засуджений В. на ґрунті виниклої конфліктної ситуації наніс засудженому І.

заточеною металевою пластиною тяжкі тілесні ушкодження.

01 березня близько 12 год. 30 хв. у підвальному приміщенні для

зберігання господарчого інвентарю Краснолучанської виправної колонії у

Луганській області (№ 19) на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних

відносин засуджений С. наніс засудженому З. декілька ударів металевою

трубою в область голови та металевим тросом задушив останнього.

15 квітня близько 02 год. 00 хв. у приміщенні відділення СПС № 5

П’ятихатської виправної колонії у Дніпропетровській області (№ 122)

засуджені К. та Я. на ґрунті особистих неприязних відносин нанесли

засудженому Ш. тяжкі тілесні ушкодження.

19 травня близько 16 год. 40 хв. у приміщенні відділення СПС № 10

Синельниківської виправної колонії у Дніпропетровській області (№ 94)

засуджений А. на ґрунті виниклої конфліктної ситуації наніс засудженому П.

та засудженому Ц., який намагався припинити конфліктну ситуацію,

заточеним дротом колоті рани в область живота, чим причинив їм тяжкі

тілесні ушкодження.
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16 червня близько 20 год. 00 хв. у приміщенні відділення СПС № 14

Черкаської виправної колонії у Черкаській області (№ 62) засуджений К. на

ґрунті виниклої конфліктної ситуації наніс засудженому К. тяжкі тілесні

ушкодження.

03 листопада близько 19 год. 20 хв. у приміщенні відділення СПС № 5

Кіровської виправної колонії у Донецькій області (№ 33) засуджений К. на

ґрунті виниклої конфліктної ситуації наніс засудженому Б. заточеною

металевою пластиною тяжкі тілесні ушкодження.

Також протягом 2012 р. вчинено 1 злочин, передбачений ч. 1 ст. 122

КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), у Західній

виправній колонії у Донецькій області (№ 97) [127, с. 3–4].

Таким чином, усі 7 злочинів проти життя та здоров’я особи, що мали

місце у кримінально-виконавчій системі, було вчинено саме у КВУЗТ,

склавши 2,3 % від усієї злочинності у виправних колоніях у 2012 р.

Протягом 2013 р. в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

порушено 465 кримінальних справ проти 404 за 2011 р. або на 15,1 % більше.

У контексті предмета нашого дослідження, зростання злочинності в установах

кримінально-виконавчої служби відбулося за рахунок вчинення, з-поміж

інших, злочинів, передбачених ст. 115 КК України (умисне вбивство) з 1 до 4

або на 300 %, ст. 15, 115 КК України (замах на умисне вбивство) з 0 до 1 або

на 100 %, ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне

ушкодження) з 1 до 3 або на 200 % та ст. 125 КК України (умисне легке

тілесне ушкодження) з 0 до 1 або на 100 %. Без змін, порівняно з 2012 р.,

залишився стан вчинення злочинів, передбачених ст. 121 КК України (умисне

тяжке тілесне ушкодження), – 5 [128, с. 1–2].

Таким чином, кількість вчинених засудженими та особами, узятими під

варту, тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи порівняно з 2012 р.

збільшилась з 8 до 10, або на 25%. Умисні вбивства допущені у Торезькій ВК

№ 28 Донецької області, Житомирській УВП № 8 Житомирської області,

Шосткінській ВК № 66 Сумської області та Симферопольському слідчому
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ізоляторі, тяжкі тілесні ушкодження допущені у Артемівському слідчому

ізоляторі, ВК №№ 77, 95, 56 та 60 Донецької, Запорізької, Київської,

Сумської та Луганської областей, у ВК № 4 Житомирської області

допущений замах на вбивство [129, с. 6–7].

Отже, усі 14 злочинів проти життя та здоров’я особи, що мали місце у

кримінально-виконавчій системі, було вчинено саме у КВУЗТ, склавши 4,5 %

від усієї злочинності у виправних колоніях у 2013 р.

Протягом 2014 р. в установах виконання покарань та слідчих

ізоляторах засудженими та особами, взятими під варту, вчинено 576 злочинів

проти 465 за 2011 р., або на 23,9 % більше. Проведений нами аналіз відомчої

статистики ДПтС України надав можливість зробити висновок, що зростання

злочинності в установах кримінально-виконавчої служби відбулося в тому

числі й за рахунок збільшення кількості злочинів проти життя та здоров’я

особи, зокрема злочинів, передбачених ст. 115 КК України (умисне вбивство)

з 4 до 5 або на 25 %, ст. 15, 115 КК України (замах на умисне вбивство) з 1 до

2 або на 100 %, ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) з 5 до

7 або на 40 %, ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження) з 1 до

4 або на 300 % та ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої

тяжкості тілесне ушкодження) з 0 до 1 або на 100 %. У свою чергу,

зменшилась кількість злочинів, передбачених ст. 122 КК України (умисне

середньої тяжкості тілесне ушкодження) з 3 до 1 або на 200 % [122, с. 2–3].

Таким чином, незважаючи на те, що зусиллями оперативних

підрозділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 2014 р.

попереджено 5330 злочинів проти 4967 за 2013 р. або на 7,3 % більше,

кількість вчинених засудженими та особами, узятими під варту, тяжких

злочинів проти життя та здоров’я особи порівняно з 2013 р. збільшилась з 10

до 14, або на 40 %. Так, у Київському слідчому ізоляторі, Стрижавській ВК

№ 81 Вінницької області, Бердянській ВК № 77 Запорізької області,

Черкаській ВК № 62 Черкаської області та Устинівському ВЦ № 37

Кіровоградської області допущені умисні вбивства, у Селидівській ВК № 82
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Донецької області, Божківській ВК № 16 Полтавської області, Катеринівській

ВК № 46 Рівненської області, Черкаській ВК № 62 Черкаської області,

Керченській ВК № 126 АР Крим, Маріупольському та Сімферопольському

слідчих ізоляторах допущені тяжкі тілесні ушкодження, у Біленківській ВК

№ 99 Запорізької області та Надержищенській ВК № 65 Полтавської області

допущені замахи на вбивство [122, с. 8].

Отже, серед 20 злочинів проти життя та здоров’я особи, що мали місце

у кримінально-виконавчій системі, 16 злочинів (80 %) було вчинено саме у

КВУЗТ, склавши 4,0 % від усієї злочинності у виправних колоніях у 2014 р.

Протягом 2015 р. в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

засудженими та особами, взятими під варту, вчинено 515 злочинів проти 576

за 2013 р., або на 10,6 % менше. Зменшення злочинності в установах

виконання покарань корелює й зменшення кількості злочинів проти життя та

здоров’я особи, зокрема злочинів, передбачених ст. 115 КК України (умисне

вбивство) з 5 до 2 або на 60 %, ст. 15, 115 КК України (замах на умисне

вбивство) з 2 до 1 або на 100 % та ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне

ушкодження) з 7 до 6 або на 14,3 %. Разом із тим, відбулося збільшення

злочинів, передбачених ст. 129 КК України (погроза вбивством) з 0 до 1 або на

100 %. Без змін, порівняно з 2013 р., залишився стан вчинення злочинів,

передбачених ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне

ушкодження), – 1, ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження), –

4 та ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне

ушкодження), – 1 [130, с. 3, 7].

Зокрема, умисні вбивства вчинено у ВК №№ 20, 88 99, 93 Запорізької,

Миколаївської областей вчинено по одному випадку нанесення умисних

тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України), а у ВК № 21

Дніпропетровської області допущено 2 таких випадки. Так, 03.04.2015 у ВК

№ 20 Запорізької області засуджений Л., скориставшись відсутністю

належного нагляду, подолав декілька парканів локальних дільниць та
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потрапивши до території міжобласної лікарні при установі, використовуючи

заточену металеву пластину, вчинив вбивство засудженого П.

23.05.2015 у ВК № 21 Дніпропетровської області засуджений С.,

перебуваючи в кімнаті для вживання їжі відділення СПС № 13, під час

конфлікту із засудженим Д., наніс останньому заточеною металевою

пластиною декілька ударів в область грудної клітки, спричинивши умисні

тяжкі тілесні ушкодження.

28.05.2015 у ВК № 93 Миколаївської області засуджений К. в

приміщенні санітарного вузла їдальні під час конфлікту із засудженим Б.

наніс останньому уламком скла удар в область обличчя, спричинивши

засудженому Б. умисні тяжкі тілесні ушкодження.

29.06.2015 у ВК № 21 Дніпропетровської області засуджений Д.,

перебуваючи у побутовому приміщенні відділення карантину, діагностики і

розподілу разом із засудженим К., почав висловлюватись в адресу останнього

брутальною лайкою, після чого засуджений К. в ході бійки наніс

засудженому Д. два удари в живіт, спричинивши умисні тяжкі тілесні

ушкодження.

27.09.2015 у ВК № 99 Запорізької області засуджений Б. під час

раптово виниклої конфліктної ситуації в приміщенні камерного типу № 6

наніс тілесні ушкодження саморобною заточеною металевою пластиною в

область грудної клітини, спини та шиї засудженому Б.

16.10.2015 у ВК № 88 Запорізької області засуджений Б. під час

раптово виниклої конфліктної ситуації в приміщенні відділення СПС,

використовуючи сокиру, вчинив умисне вбивство засудженого Т. [131, с. 10–

12].

Як свідчить аналіз вищезазначених випадків, 7 із 8 тяжких

насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи вчинено

засудженими на території житлових зон установ, у 5 випадках зазначені

злочини вчинені з використанням колючо-ріжучих предметів, 1 злочин

учинено з попередньою підготовкою (ВК № 22 Луганської області), що
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свідчить про необхідність покращення організації нагляду за засудженими у

житлових зонах установ, забезпечення більш якісного проведення обшукових

заходів, орієнтування оперативних підрозділів на отримання

упереджувальної інформації щодо злочинних намірів засуджених.

Послаблення індивідуально-виховної та оперативно-профілактичної роботи

із засудженими в окремих установах виконання покарань також позначилось

на формуванні агресії останніх.

Отже, серед 16 злочинів проти життя та здоров’я особи, що мали місце

у кримінально-виконавчій системі, 15 злочинів (93,8 %) було вчинено саме у

КВУЗТ, склавши 4,4 % від усієї злочинності у виправних колоніях у 2015 р.

Як уже було вказано вище, однією з важливих кримінологічних ознак

злочинів проти особи є застосування насильства. Практично всі злочини, які

розглядаються, вчинюються із застосуванням фізичного насильства, способи

якого можуть бути досить різноманітними – від використання холодної зброї

й інших колюче-ріжучих предметів до задушення і примітивного побиття.

Характерним способом цього виду злочинів є побиття – заподіяння побоїв

руками і ногами, а також заподіяння тілесних ушкоджень господарсько-

побутовими предметами, що має місце у 62 % випадків.

Основними знаряддями, за допомогою яких вчиняються досліджувані

злочини, є ніж (або інші заточені предмети), сокира, молоток, різні інші

предмети побутового вжитку (табурет). Це свідчить про те, що в переважній

більшості випадків ці злочини вчинюються ситуативно, заздалегідь не

плануються і знаряддям їхнього вчинення стає перший-ліпший придатний

для цього предмет.

Хоча, на перший погляд, може здаватися, що умисел на вчинення

злочину виник раптово, глибше вивчення кримінальних справ і кримінальних

проваджень говорить про те, що злочинний результат, який виявився в

заподіянні тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень або

спричинив смерть потерпілого, є наслідком багатьох чинників як
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об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, розвиток яких передував

вчиненню злочину.

Таким чином, аналіз стану, структури і динаміки вчинення злочинів

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ протягом 2010–2015 рр. надав нам

можливість установити й зафіксувати такі тенденції:

– щороку, із 100 % вірогідністю у виправних колоніях зафіксовано

вчинення таких злочинів: ст. 115 КК України (умисне вбивство), ст. 121

КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), ст. 122 КК України (умисне

середньої тяжкості тілесне ушкодження);

– серед інших злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

протягом 2008–2013 рр. було вчинено такі кримінально карні діяння: замах

на умисне вбивство (ст. 15, 115 КК України) – 2008, 2011, 2012, 2013 рр.;

умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 КК України) – 2011, 2012,

2013 рр.; необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження

(ст. 128 КК України) – 2012, 2013 рр.; погроза вбивством (ст. 129

КК України) – 2013 р.;

– більшість злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

вчиняються засудженими внаслідок раптово виниклої конфліктної ситуації

або на ґрунті особистих неприязних відносин. Частка таких злочинів,

учинених з попередньою підготовкою, становить 25 %, із використанням

колюче-ріжучих предметів – 37,5 %, на території житлових зон установ –

87,5 %.



69

2.2. Причини і умови вчинення злочинів проти життя та здоров’я

особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу

Проблема рецидивної злочинності на сучасному етапі продовжує

залишатися надзвичайно серйозною [132]. Як справедливо наголошують

дослідники, її вирішення багато в чому залежить від глибокого знання

причин і умов, що породжують це явище, а також закономірностей його

прояву [133, с. 21].

Дослідження проблем розроблення кримінологічної характеристики

злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, побудова на основі цього

ефективної системи запобігання досліджуваним злочинам, неможливі без

дослідження факторів, що детермінують злочинну поведінку засуджених,

методологічного вирішення питання про обставини, що обумовлюють

вчинення досліджуваних злочинів, або, як справедливо зазначив

С. В. Бородін, «...без цього неможливо розробляти заходи, спрямовані на

подолання злочинності» [134, с. 67–68].

Злочинність засуджених, які відбувають позбавлення волі (і, перш за

все пенітенціарна рецидивна злочинність, до якої, за даними дослідження,

належать злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, оскільки 100 %

засуджених, які вчинили ці злочини у виправних колоніях, відбували

покарання за вчинення умисних злочинів), володіє рядом істотних

особливостей, які необхідно враховувати при визначенні політики щодо

протидії їй. Ці особливості, крім іншого (коло потенційних рецидивістів і тих

засуджених, які вчинили злочини в місцях позбавлення волі; структура і

характер суспільної небезпеки злочинів, що вчиняються під час відбування

позбавлення волі), належать також і до причинному комплексу даної

злочинності [114, с. 69].

Вихідними категоріями у даному підрозділі є причини та умови

злочинності. Під причинами слід розуміти сукупність (сукупності) поєднаних

між собою явищ, внаслідок яких власне утворюється злочинність. У якості
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умов злочинності виступають ті явища, які сприяють її існуванню та

розвитку в суспільстві. Слід зазначити, що між причинами і умовами немає

чіткої грані. Причини при певних обставинах можуть переходити в розряд

умов, і навпаки, умови можуть переростати в причини.

Формуючи окремі злочини, причина стає дієвою за наявності певних

умов. Найчастіше її формує ціла низка умов. При цьому причиною стає

головна, основна умова. Наприклад, пияцтво часто стає необхідною умовою

хуліганства і злочинів проти особи. Але не праві ті, хто вважає його

причиною цих злочинів, хоча в окремих випадках воно може виступати і в

якості причини. В основному ж причину насильницьких злочинів треба

шукати в соціально-психологічних якостях і властивостях особистості, в її

культурі й моральності [115, с. 123].

Самі по собі умови не можуть породити, спричинити наслідок, але у

відповідній ситуації (обстановці, обставинах) сприяють реалізації дії причин.

В. П. Ревін, досліджуючи умови, що сприяють кримінальному насильству,

зазначає, що в більшості випадків (63 % – при вбивствах, 48 % – при тяжких

тілесних ушкодженнях) таку роль відігравало наявність у винного знаряддя

злочину; на другому місці – перевага злочинця у фізичній силі над

потерпілим (відповідно 19 % і 29 %); далі – відсутність осіб, які можуть

завадити злочину; безпорадний стан потерпілого; наявність

співучасників [135, с. 83].

Ураховуючи специфіку функціонування КВУЗТ, властиве зазначеним

установам соціально шкідливе, а в окремих випадках (зокрема при створенні

злочинної організації, що підпадає під ознаки злочину, передбаченого ст. 255

КК України) суспільно небезпечне явище кримінальної субкультури, ми

приєднуємося до тих учених, які саме кримінальну субкультуру, кримінальні

традиції та звичаї обґрунтовують як фактори самодетермінації пенітенціарної

злочинності [139].

Витоки виникнення насильства у КВУЗТ можна розділити на три

групи. Перша стосується діяльності адміністрації місць позбавлення волі. Не
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секрет, що переважна більшість засуджених сприймає адміністрацію

негативно, вбачаючи в ній силу, покликану придушувати і підпорядковувати

їх своїй волі, оскільки вона здійснює державний примус щодо засуджених.

Легальні повноваження адміністрація нерідко доповнює нелегальними, що не

випливають із норм закону. Результатом перевищення адміністрацією своїх

повноважень стає посилення сприйняття її як ворожої, що дестабілізує

обстановку у виправних колоніях [46, с. 62].

Друга група причин, що продукують насильство у КВУЗТ,

породжується умовами відбування покарань, пов’язаних з позбавленням волі.

Виправні колонії в якості місця проживання людини можна

охарактеризувати як замкнуту систему, що прирікає засудженого на

вимушене постійне підконтрольне і піднаглядне існування з боку не лише

адміністрації, а й інших засуджених. Високий ступінь концентрації

одностатевої маси засуджених на обмеженому просторі протягом досить

тривалого часу не дає людині можливості побути на самоті, відпочити від

щохвилинного спілкування з іншими людьми. Все це породжує негативні

психічні стани, відчуття ворожості навколишньої обстановки [140, с. 103;

46, с. 115]. Зазначені чинники також призводять до посилення агресивних

настроїв і ескалації напруженості.

Третя група причин стосується особистості засуджених. В першу чергу,

в цю групу слід включити осіб, схильних до агресивної поведінки незалежно

від умов існування. До них належать як психічно нездорові

засуджені [141, с. 36], так і ті, хто в силу сформованого стереотипу поведінки

звик вирішувати багато питань шляхом насильства [142, с. 138; 143, с. 12–

13].

Неабияку роль у детермінації злочинів проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ відіграє і поділ засуджених на неформальні групи, в результаті чого

деякі з них, зважаючи на залежне й підлегле становище, служать

«громовідводом» для породжуваної існуванням у виправних колоніях

агресивності. Злочинна діяльність таких груп характеризується вчиненням
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злочинів, потерпілі (або свідки) від яких не звертатимуться до адміністрації з

різних причин [144, с. 23].

Таким чином, у КВУЗТ злочини проти життя та здоров’я особи

виступають, як правило, в якості засобу вирішення конфліктної ситуації, що

складається між окремими засудженими. Породити її можуть особисті

неприязні відносини, що виникають на ґрунті ненависті, ревнощів, заздрості,

помсти за участь в самодіяльних організаціях тощо [145, с. 143]. Конфлікти

виникають і через те, що засудженому може не подобатися зовнішність,

манери, звички іншого засудженого.

Ряд дослідників у якості причин вчинення засудженими насильницьких

злочинів проти особи відзначають також: несвоєчасність виплати карткового

боргу, надання допомоги адміністрації або органам правосуддя в припиненні

або розкритті злочинів, відмова виконати вимоги лідерів злочинних

угруповань [146, с. 16], порушення заборони на спілкування із засудженими з

числа «відвернутих» [147, с. 118], образа, побиття, наклеп на адресу винного,

крадіжку особистих речей, на ґрунті мужолозтва [148, с. 85] тощо.

Як бачимо, діапазон причин, що породжують агресивну реакцію

засуджених на поведінку інших осіб, надзвичайно широкий. Іншими

словами, практично будь-яка дія особи або інші обставини, зумовлені його

зовнішністю, станом здоров’я тощо, можуть призвести до вчинення

насильства над ним.

У межах цього підрозділу дисертаційного дослідження розглянемо

наведені детермінанти (причини і умови) злочинів проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ більш детально.

Причини і умови злочинності (в тому числі злочинів проти життя та

здоров’я особи) у КВУЗТ генетично пов’язані в першу чергу з тим, що в

умовах позбавлення волі примусово поляризуються найбільш аморальні й

небезпечні люди. Природно, що їх співтовариство є одностатевим, а це стає

додатковим фактором психологічної напруженості в їх середовищі. Але
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ізоляція від суспільства не єдина причина злочинності у КВУЗТ. Тут діють

дві групи факторів:

– ті, які породжують злочинність взагалі, ті соціальні та психологічні

фактори особистісного характеру, які призводять до вчинення злочинів у

будь-якому середовищі життєдіяльності суспільства;

– ті, які являють собою умови життя в місцях позбавлення волі, містять

у собі специфіку цього життя [149, с. 280].

Так само О. Г. Колб, досліджуючи установу виконання покарань як

суб’єкта запобігання злочинам, виділив та обґрунтував дві головні групи

детермінант злочинності в установах виконання покарань: зовнішні

(загальносоціальні) та внутрішні (пенітенціарні) (ті, що характерні лише для

місць позбавлення волі). Поіменований учений дійшов висновку про те, що в

колоніях пріоритетними є останні, оскільки вони криються в самій природі

кримінального покарання у виді позбавлення волі [100, с. 16].

Зрозуміло, обидві групи криміногенних факторів тісно пов’язані між

собою, тісно переплетені настільки, що в окремих конкретних випадках їх

важко, навіть неможливо відокремити один від одного. Ми не будемо

говорити про трактування причин і умов злочинності в сучасній

кримінології, вони досить добре відомі й пронизують більшість з останніх

дисертаційних досліджень у цій сфері.

Наша увага буде зосереджена на, так би мовити, саме пенітенціарних

причинах і умовах, оскільки йдеться про злочини проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ. Але це ні в якому разі не означає ігнорування органічного

взаємозв’язку загальних і особливих причин злочинності. Наочно це може

проявлятися, наприклад, у тому, що окремі злочини можуть вчинятися

спільно (у співучасті) особами, засудженими до позбавлення волі, й тими,

хто перебуває за стінами виправних колоній.

Не можна заперечувати, що ізоляція засуджених, як сутність покарань,

пов’язаних з позбавленням волі (саме вони реалізуються у КВУЗТ), тягне за
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собою низку криміногенних соціальних наслідків. Серед них можна виділити

такі:

– пов’язані з ізоляцією обмеження можуть уповільнити і навіть

погіршити соціально-психологічну позитивну адаптацію і, навпаки, зміцнити

зв’язки людини з малими групами негативної спрямованості у КВУЗТ та їх

негативними правилами і стандартами. Засуджений до позбавлення волі

відривається від родичів, близьких, звичних занять тощо. Якщо у нього

антигромадські орієнтації та установки до потрапляння у виправну колонію

не були особливо міцні, там вони можуть зміцніти і стати постійним

двигуном його поведінки та образу;

– у КВУЗТ контингент, який в них тримається, є одностатевим, що

істотно підвищує у індивіда в такому неординарному середовищі емоційну

напруженість. Тут справа не в фізіо-гормональних причинах: сама

відсутність серед одностатевої маси (чоловіків або жінок) представників

іншої статі огрублює звичаї, примітивізує потреби, люди починають

відчувати, що їм нікому подобатися, перестають естетично стежити за собою;

– у переважній більшості випадків ті засуджені, які відбувають

покарання у КВУЗТ, позбавлені можливості (або можливості істотно

обмежені) підвищити рівень своєї освіти та професійної кваліфікації. Та

освіта, яку засуджені здобувають у виправних колоніях, більш низької якості;

– середовище у КВУЗТ може сприйматися як агресивне й вороже,

людина постійно боїться бути ображеною, скривдженою, побитою,

виштовхнутою зі звичного оточення. Через це вона, очікуючи насильство,

постійно напружена, як би тримає кругову оборону, сама може вдаватися до

насильства як способу захисту від реальної чи уявної небезпеки, в цілому у

неї формується агресивна установка по відношенню до оточуючих, постійна

готовність до відсічі;

– КВУЗТ є головними носіями і хранителями тих антигромадських

правил і норм, які зазвичай іменують злочинними, а іноді злодійськими. В

цьому відношенні з тюремним середовищем, точніше – з її елітною частиною
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не можуть зрівнятися навіть злочинні організації мафіозного типу. Останні

набагато ширше і повсякденно контактують із позитивним соціальним

(законослухняним) середовищем, і, навіть не бажаючи цього, відчувають

його вплив. У свою чергу, пенітенціарне середовище в силу своєї закритості

об’єктивно позбавлене подібного впливу.

Насильницькі та інші злочинні дії у КВУЗТ породжуються і

конфліктами між засудженими, між різними групами засуджених,

виникненню яких сприяють такі чинники об’єктивного характеру, як:

– примусовий спосіб створення соціальної спільності, реалізація якого

порушує вибірковість як невід’ємну умову нормального спілкування та

обмежує можливість уникати небажаних контактів;

– динамічність виправлення, що обумовлює неминучість перебування в

одній виправній колонії осіб, які остаточно порвали зі злочинним минулим, і

засуджених, які мають протилежні прагнення;

– обмеженість матеріальних ресурсів, у зв’язку з якою значимість

предметів, що володіють в умовах вільного суспільства мінімальною

цінністю, істотно зростає, відносини з приводу їх розподілу загострюються;

– стихійну стратифікацію, тобто розмежування засуджених на кілька

категорій, учасники яких розрізняються за такими ознаками, як обсяг

неформальної влади, характер відносин з іншими засудженими, спосіб життя

у виправній колонії [147, с. 10–11].

Специфіка мікросередовища засуджених, стан постійного

психологічного пресингу виробляє у них стійкий насильницький стереотип

поведінки, що виливається в подальшому у насильницькі посягання в умовах

позбавлення волі. Характеризуючи соціально-психологічні фактори, що

впливають на вчинення засудженими насильницьких злочинів, багато

дослідників констатують, що основне місце в механізмі вчинення цих

злочинів займають так звані тюремні традиції і звичаї (Г. Ф. Хохряков –

73 %, В. М. Анісімков – 69 %, В. І. Бистрих – 72,7 %) [148, с. 87; 149, с. 12;

45, с. 54].
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Серед опитаних нами 336 співробітників виправних колоній

кримінальну субкультуру, кримінальні традиції та звичаї як детермінанту

вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ вказали 47,9 %

респондентів. У свою чергу, 50,0 % практичних працівників визначили

жорстокість традицій і звичаїв злочинного світу як один із чинників, що

призводить до незадовільного рівня захищеності засуджених від злочинних

посягань на їх життя та здоров’я з боку інших засуджених (дод. В).

Однак лише деякі види злочинів проти життя та здоров’я особи у

КВУЗТ можуть вчинятися виключно на виконання неформальних норм

поведінки – це злочини, вчинювані з особливою жорстокістю. Однією з

основних ознак прояву особливої жорстокості у виправних колоніях виступає

демонстративність дій злочинця (злочинців), який прагне чинити

психологічний вплив на оточуючих. У силу специфіки взаємовідносин у

місцях позбавлення волі, де в міжособистісних стосунках переважають

фізичні способи вирішення спірних ситуацій, насильницькі дії звичайного

характеру втрачають силу психологічного впливу. У подібних випадках

необхідно використовувати такі способи вчинення злочину, при яких все

співтовариство засуджених сприйняло б їх як особливо жорстокі. У місцях

позбавлення волі, як ніде, існує жорстка залежність характеру дій, що є

злочинними, від думки (ставлення до них) оточуючих. Основну ж масу

злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ складають побутові. Так,

більшість тяжких злочинів проти особи обумовлено конфліктною взаємодією

засуджених на міжособистісному рівні. Характерна особливість цих злочинів

полягає в тому, що вони, як правило, вчиняються на побутовому ґрунті, а їх

специфікою є мотивація злочинної поведінки, в тісному взаємозв’язку з якою

перебуває ситуаційний фактор, тобто вплив конкретної життєвої ситуації, що

склалася на ґрунті спільного відбування позбавлення волі засудженими

[137, с. 240].

Найбільш послідовно цю точку зору відстоює О. В. Старков.

Обставини, що детермінують побутові та пенітенціарні насильницькі
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злочини, схожі. Це обумовлено тим, що відносини засуджених у відділенні є

ніби сусідськими, причому вельми схожими на відносини, що складаються в

чоловічих гуртожитках, деяких комунальних квартирах, оскільки засуджені

одного відділення не тільки проживають в одному приміщенні, але в

більшості випадків разом і працюють, і проводять вільний час. У зв’язку з

цим кримінологічна характеристика насильницьких злочинів, учинюваних в

умовах позбавлення волі, має великий ступінь подібності з сусідськими

насильницькими злочинами, причому з тими, які вчиняються в комунальних

квартирах та гуртожитках [150, с. 124].

Згідно з традиціями засуджений у тій чи іншій ситуації не може

вчинити інакше, його поведінка суворо регламентована нормами поведінки в

пенітенціарному співтоваристві. Можливо, за інших обставин, поза межами

КВУЗТ, засуджений міг би обрати інший спосіб вирішення конфліктної

ситуації. У місцях позбавлення волі він завжди змушений жорстко реагувати

на будь-які форми посягання на його честь і гідність. Це дає йому можливість

не тільки зберігати неформальний статус, а і в деяких випадках за допомогою

вчинення насильницького злочину підвищувати його. Високий рівень

психологічної напруженості у виправних колоніях і слідчих ізоляторах,

постійні конфлікти, огрубіння звичаїв у числі інших причин викликані

поганими побутовими умовами засуджених, стадним способом життя,

неприпустимою повною відкритістю практично кожного. Ми поділяємо

думку з колективом  авторів підручника «Кримінологія, що постійне і

цілодобове перебування засудженого у виправній колонії  заважає йому

адекватно оцінити конкретні життєві ситуації, заходи  виправного характеру

тощо[151, с. 324].

До цього можна додати, що в умовах повної відкритості людина

найчастіше втрачає почуття сорому, яке є досить серйозним регулятором

повсякденної поведінки й відносин із середовищем.

Те, що людина в умовах КВУЗТ цілодобово відкрита і позбавлена

можливості зосередитися на своїх суб’єктивних проблемах, зовсім не
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означає, що вона з багатьма іншими злочинцями перебуває в довірчих

відносинах, що вона знаходить у них і представниках адміністрації розуміння

й підтримку. Навпаки, середовище засуджених у виправних колоніях –

недовірче середовище, там непросто знайти того, кому можна розповісти все,

виговоритися і хоча б частково зняти своє внутрішнє напруження. Воно у

більшості з них зберігається практично протягом усього строку відбування

покарання, тим більше що у представників адміністрації зазвичай немає часу,

щоб ґрунтовно «розібратися» з кожним засудженим, вести з ними тривалі

бесіди, шукати виходи з проблемних ситуацій, надавати допомогу тощо. У

цій дуже важливій справі реальними помічниками могли б бути

священнослужителі, але для цього вони повинні регулярно відвідувати

виправні колонії, що має місце далеко не завжди.

Нині в Україні здійснюється активна співпраця пенітенціарного

відомства з різними релігійними конфесіями. За даними Міністерства юстиції

України у сфері виконання покарань і пробації, для задоволення релігійних

потреб засуджених функціонує 141 культова релігійна споруда, у тому числі

107 – храмів; 27 – каплиць; 7 – молитовних будинків [1].

Слід зазначити, що виходячи з того, що серед засуджених, які вчинили

злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, є сповідники ісламу,

актуальним у цьому напрямі є забезпечення релігійних потреб і цієї категорії.

При опитуванні засуджених вони звернули нашу увагу і на такі криміногенні

обставини, пов’язані з реалізацією режиму відбування покарання і соціально-

виховною роботою у КВУЗТ:

– самодіяльні організації засуджених ні в якому разі не повинні

контролюватися «елітним» прошарком злочинців, які дотримуються

«злодійських» норм, або перебувати під їх помітним впливом. Якщо це

відбувається, то все неформальне середовище і відповідна йому сфера життя

переходять, по суті, у підпорядкування останніх (так вважає 27,0 %

опитаних);
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– начальник відділення СПС ближче всіх знаходиться до засуджених,

але він далеко не завжди самостійний у своїх діях ні з боку адміністрації

колонії, ні з боку спільноти засуджених. Між тим, саме за його участю

вирішується 50–60 % конфліктів серед них. Було б корисно, щоб начальник

відділення був більш незалежною фігурою; якщо ж він хоч якоюсь мірою

виявиться поміченим у недозволених зв’язках із засудженими, його слід

відразу ж замінити (24,0 % опитаних);

– представники адміністрації, в тому числі начальники відділень,

досить часто нетактовні й грубі, хоча рукоприкладство з їхнього боку

відзначається рідко. Але вони нерідко використовують нецензурні вирази,

іноді намагаються домогтися потрібної дисципліни шляхом підбурювання до

фізичних розправ одних засуджених, зазвичай з «елітних» груп, над тими,

хто дійсно порушує режим. Такий спосіб домогтися покори зазвичай не

приводить до бажаних результатів (14,0 % опитаних);

– іноді адміністрація взагалі не бажає втручатися в конфлікт, проявляє

індиферентність, навіть у випадках звернення до неї за допомогою, не завжди

її надає. Зовсім не виключені випадки, коли вона вирішує конфлікт не на

користь того, хто правий, а на користь більш сильного, особливо часто це

буває тоді, коли йдеться про захист так званих «відвернутих» (9,0 %

опитаних).

У контексті останнього пункту зазначимо, що причини правопорушень

(у тому числі злочинів проти життя та здоров’я особи) стосовно відвернутих

являють собою самостійну проблему, на що вказало 70,8 % опитаних нами

співробітників виправних колоній (дод. В). При цьому слід підкреслити, що в

тих установах, де панує належна дисципліна і адміністрація відповідно

контролює поведінку засуджених, постійно дотримуючись вимог режиму,

там відвернення і відвернутих немає, або вони не піддаються принизливому

поводженню, явно і грубо не викидаються із середовища. Ось чому

недостатня активність адміністрації в цьому напрямі може виступати в якості
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криміногенного фактору при вчиненні злочинів проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ.

Особливий контроль потрібен за «елітним» прошарком засуджених,

оскільки, як зазначають дослідники, ініціатива відвернення і багатьох інших

насильницьких дій, як правило, виходить: від лідерів і активних учасників

груп негативної спрямованості; осіб, які насаджують неформальні норми і

традиції кримінального середовища; активних гомосексуалістів; осіб, які

прагнуть поставити інших у боргову залежність (у результаті позик, виграшу

в азартних іграх тощо); осіб, які можуть мати неприязні відносини, що

склалися до засудження до прибулих в установу засуджених.

Злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ тісно пов’язані як з

порушенням засудженими режимних вимог, так і з вчиненням злочинних

посягань на інші охоронювані законом про кримінальну відповідальність

об’єкти. Так, сприяє вчиненню злочину вживання спиртних напоїв. За

даними нашого вибіркового дослідження від 8,7 до 16,7 % злочинів проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ було вчинено у стані алкогольного

сп’яніння. При з’ясуванні джерела придбання спиртного винні пояснили, що

виготовили самі – в 20 % випадків, отримали під час побачення – 30 %,

придбали у співробітників установи – 50 %.

Полегшують вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ (особливо умисних вбивств, умисних тяжких тілесних ушкоджень)

зберігання зброї або предметів, які можуть стати знаряддям злочину [152]. І

спиртні напої, і зброю засудженим заборонено мати, при виявленні і те, й

інше вилучається. Однак це не зупиняє такого суспільно небезпечного явища,

як проникнення заборонених предметів до виправних колоній, на що

неодноразово наголошують учені [153; 154; 155]. Все це свідчить про

недоліки в роботі адміністрації виправних колоній і про необхідність більш

ретельного відбору кандидатів на заміщення посад співробітників

кримінально-виконавчої системи.
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Контраргументом зробленого нами висновку могли б послужити

статистичні дані, згідно з якими кількість насильницьких злочинів в останні

роки скорочується. Однак спад насильницької злочинності в місцях

позбавлення волі небезпідставно викликає скептичне ставлення до цього

факту з боку ряду дослідників. Учинення тяжких та особливо тяжких

злочинів проти особи не дозволяє вважати зменшення частки насильницьких

злочинів у загальній структурі пенітенціарної злочинності заслугою

співробітників кримінально-виконавчої системи. Не виключена можливість

приховування справжніх причин смерті деяких засуджених.

Так, за даними Міністерства юстиції України у сфері виконання

покарань і пробації утримується більше 100 засуджених, які сповідують

іслам., серед причин, від яких померли засуджені в установах виконання

покарань різних рівнів безпеки,

– І місце займають захворювання серцево-судинної системи – 109 осіб

або 35,3 % від загальної кількості померлих, при цьому 76 % померло

внаслідок гострих випадків (гостра серцево-судинна недостатність, гостра

коронарна недостатність);

– ІІ місце – причини, не пов’язані із захворюваннями (суїциди, травми,

злочини, гострі отруєння) – 88 засуджених або 28,4 % від загальної кількості

померлих. 16 % з них померло після термінової госпіталізації до закладів

охорони здоров’я;

– ІІІ місце – захворювання центральної нервової системи (гострі

порушення мозкового кровообігу) – 39 осіб або 12,6 %, з яких 82 % померло

в лікувальних закладах МОЗ України.

Загалом, показник смертності серед засуджених та осіб, узятих під

варту, наприклад за 2013 р. склав 7,2 на 1000 осіб, які перебували в

пенітенціарних установах (разом з особами, які померли в закладах охорони

здоров’я, але рахувалися за установами виконання покарань та СІЗО). При

цьому загальнодержавний показник смертності, за даними МОЗ України, за

аналогічний період становить 14,5 на 1000 населення України [156].
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Уникнути адміністрації виправних колоній докорів в умисному

спотворенні дійсності допомогло б надання права родичам загиблого

засудженого на незалежну судово-медичну експертизу і додаткове

розслідування, тим більше що в деяких країнах, наприклад у США, такий

досвід є [157, с. 132].

Іншим шляхом підвищення рівня безпеки засуджених є надання

можливості різним громадським організаціям брати участь у діяльності

установ виконання покарань [158; 159]. Певні кроки в цьому напрямі вже

зроблені, але, мабуть, ще недостатні.

Про те, що не все далеко благополучно в пенітенціарній системі, можна

судити і по відсутності даних про вчинення у виправних колоніях

насильницьких дій сексуального характеру, передбачених ст. 153

КК України. Існування мужолозтва в установах кримінально-виконавчої

системи не заперечується в даний час ні її співробітниками, ні самими

засудженими [160]. Зазначимо, що 12,5 % опитаних нами співробітників

виправних колоній віднесли насильницьке задоволення статевої пристрасті

неприродним способом (ст. 153 КК України) до одних із найбільш латентних

злочинів, вчинюваних у КВУЗТ (дод. В). Як про невід’ємний атрибут «зони»

згадується про нього в засобах масової інформації, на телебаченні та по

радіо. На жаль, ці зв’язки не завжди добровільні. Про це можна судити вже з

того, що серед причин суїцидів засуджених не останнє місце посідає

насильницький вступ у гомосексуальний зв’язок [161].

У системі обставин, що детермінують злочини проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ, не можна не враховувати і віктимологічний фактор. Роль

засуджених, які стали жертвами, в зародженні та розвитку криміногенних

ситуацій не завжди пасивна. У багатьох випадках злочинне насильство

певною мірою було детерміновано негативною, а іноді й суспільно

небезпечною поведінкою потерпілих. Зокрема, за результатами дослідження,

у 33,3 % випадків потерпілі від злочинів проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ самі спровокували кримінальну агресію у свій бік.
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На генезис злочинності засуджених, які відбувають позбавлення волі,

впливають і ті негативні фактори, що належать до процесу кримінального

переслідування і засудження: прогалини слідства, в результаті чого винного

було засуджено лише за частину злочинів (це може дати йому привід

вважати, що засуджено його не тому, що він учинив злочини, а тому що

«попався»); призначення судом необґрунтовано м’якого покарання або,

навпаки, надмірно суворого покарання (що може озлобити засудженого) і

т. д. Зазначені фактори – це недоліки діяльності правоохоронних органів,

уникнути яких, як правило, неможливо і які негативно позначаються на

досягненні мети покарання.

Але найбільші недоліки все ж таки криються в діяльності структурних

підрозділів КВУЗТ. Насамперед йдеться про недоліки в організації режиму у

виправних колоніях, у першу чергу нагляду за засудженими, оперативно-

розшукової діяльності (ОРД), прорахунках у несенні служби, проблемах

кадрового забезпечення.

Режим, як відомо, являє собою встановлений законом та іншими

нормативно-правовими актами порядок виконання і відбування покарання,

який забезпечує ізоляцію засуджених; постійний нагляд за ними; виконання

покладених на них обов’язків; реалізацію їхніх прав і законних інтересів;

безпеку засуджених і персоналу; роздільне тримання різних категорій

засуджених; різні умови тримання засуджених залежно від виду колонії;

зміну умов тримання засуджених (ч. 1 ст. 102 КВК України). Іншими

словами, режимні вимоги покликані виключити можливість учинення

засудженими злочинів у виправних колоніях. Однак реальний стан справ

свідчить про інше: у ряді випадків невиконання співробітниками виправних

колоній своїх службових обов’язків, прорахунки у несенні служби стали

факторами, що детермінували вчинення засудженими досліджуваних

злочинів.

Беручи за основу працю О. А. Мінкової щодо дослідження причин та

умов насильницьких злочинів, які вчиняються засудженими у виправних
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установах [138], нами було проведено аналогічне дослідження щодо

вчинення в Україні злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ. Так,

38,9 % цих злочинів вчинювалися засудженими із застосуванням знарядь що

значно полегшували їм реалізувати свої злочинні наміри, а саме мова йде про

ті знаряддя що справляють колючий, колючоріжучий, рубаючий,

роздроблючий або ударний ефект (в більшості випадків, це так звані

«заточки», ножі, багнети, сокири, кастети тощо). Наявність таких предметів у

засуджених вказує на необхідність підвищення ефективності нагляду за

засудженими у всіх місцях їх перебування та руху, якості проведення

обшуків та оглядів осіб, які відбувають покарання, їхніх речей і одягу, а

також приміщень та території виправних колоній, а також поліпшення рівня

оперативно-розшукової роботи.

Окрім того, 62,5 % опитаних нами співробітників виправних колоній

відзначили першочергову роль саме колючо-ріжучих предметів у механізмі

вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ (дод. В).

Незадовільна організація зберігання, видачі та обліку робочого

інструменту, який засудженні переробляють, або прямо використовують для

вчинення злочинів у 33,3 % випадків призвело до вчинення ними саме

злочинів проти життя та здоров’я особи під час відбування покарання.

Також значно детермінує вчинення злочинів проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ потрапляння до засуджених наркотичних засобів,

психотропних речовин або їх аналогів, алкогольних напоїв та інших речовин,

що можуть викликати стан сп’яніння.

Наше дослідження показало, що від 8,7 до 16,7 % засуджених осіб, які

вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ при їх скоєнні

перебували саме у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю,

наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, незважаючи на те,

що Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань

(ПВР УВП) [162] відносять ці речовини до категорії заборонених, і вживання

їх у виправних колоніях є неприпустимим.
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Однак, в Україні так само як і у Російській Федерації, як засвідчує

дослідження О. А. Мінкової, доводиться констатувати той факт, що у

КВУЗТ, де навіть якісно здійснюється постійний нагляд і контроль за

засудженими, ефективно протидіяти потраплянню заборонених предметів та

речовин не вдається. Так, за результатами обшуків, проведених у КВУЗТ

протягом 2012-2013 роках було вилучено:

– 34 038 гривень (за 2012 р. – 51 537);

– спиртних напоїв – 96,7 л (104,15), браги – 11 867 л (10 506);

– наркотичних речовин – 918,864 г (1 388,184);

– мобільних телефонів – 11 365 шт. (11 319);

– колюче-ріжучих предметів – 3 089 од. (2 322).

При спробі доставки у КВУЗТ, вилучено:

– 146 568 гривень (за 2013 р. – 193 871);

– 2 540 доларів США (2 311);

– 550 Євро (55);

– спиртних напоїв – 3 622 л (2 651);

– мобільних телефонів – 9 364 шт. (6 643);

– наркотичних речовин – 10 089,083 г (12 707,894).

Із загальної кількості заборонених предметів, що були вилучені

працівниками виправних колоній, переважна більшість вилучена при спробі

доставки до КВУЗТ, крім мобільних телефонів [163, с. 9–10].

Наведені кількісні показники вказують у більшості випадків на

щорічну тенденцію щодо їх збільшення. Зокрема, що стосується наркотичних

засобів, то слід відзначити, що ще п’ять років тому обсяги їх вилучення

становили кілька сот грамів, а не кілограмів як зараз.

Таким чином, основний висновок нашого дослідження у цілому

співпадає із висновком дослідження О. А. Мінкової, яка зазначає, що

незадовільна організація ізоляції та нагляду за засудженими, несумлінне

ставлення персоналу до своїх службових обов’язків, поверхове проведення

обшуків та оглядів засуджених, їхніх речей і одягу, а також приміщень та



86

території виправних колоній робить можливим проникнення до засуджених

спиртних напоїв, наркотичних засобів і психотропних речовин, виготовлення

і зберігання ними колючо-ріжучих предметів, що у підсумку є

криміногенними факторами, котрі детермінують вчинення засудженими

насильницьких злочинів в умовах відбування покарання у виді позваблення

волі[138], а у нашому випадку злочинів проти життя та здоров’я особи у

КВУЗТ.
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2.3. Характеристика особи, яка вчиняє злочини проти життя та

здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу

Прогнозування злочинної поведінки, створення більш дієвих методів

профілактики правопорушень, побудова ефективного процесу виправлення

засуджених у виправних колоніях з метою формування й відновлення у них

соціально-трудових установок і адекватних форм поведінки неможливо без

знання типологічних особливостей їх особистості [164, с. 13]. Вивчення

особистості злочинця в установах виконання покарань не лише виходить на

кримінологічно значимі соціальні явища і процеси, закономірно пов’язані із

злочинною поведінкою та злочинністю в місцях позбавлення волі, а й

допомагає виявляти характер відповідного зв’язку, надає можливості для

прогнозування злочинної поведінки засудженого [165, с. 172; 95, с. 69]. Як

справедливо зазначає В. Я. Горбачевський, усебічне вивчення особи –

необхідна передумова пізнання детермінант протиправної поведінки

засуджених до позбавлення волі, планування та організації процесу їх

ресоціалізації. Йдеться про те, яка ймовірність вчинення ними нових

злочинів під час відбування покарання [55, с. 338]. Усебічність й

ефективність такого вивчення, на нашу думку, забезпечується науково

обґрунтованим підходом до кримінологічного вчення про структуру особи

злочинця, зокрема засудженого, який вчиняє злочин проти життя та здоров’я

особи в умовах КВУЗТ.

Ми підтримуємо позицію, висловлену сучасними вітчизняними

дослідниками пенітенціарної злочинності, що згідно з усталеною практикою

під час вивчення особистісних особливостей засуджених виявляються певні

риси, які знаходять своє відображення в таких видах характеристик:

соціально-демографічній, кримінально-правовій, кримінально-виконавчій

(пенітенціарній) та ін. [166, с. 8].

Структура особи злочинця відображає не тільки різноманітність

утворюючих її ознак, їх різний характер, а й різну їх роль в етіології
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злочинної поведінки і водночас їх взаємозв’язок і взаємодію [167, c. 31].

Проблематика структури особи злочинця містить ту чи іншу розгорнуту або

більш спрощену схему структури, визначення основних структурних

компонентів (підсистем), їх співвідношення, взаємодію і

взаємообумовленість у межах цілісної особи, вплив на вибір особою лінії

поведінки в конкретній життєвій ситуації. У кінцевому підсумку за

допомогою структури відтворюється, конструюється і розкривається

кримінологічна характеристика особи злочинця.

На основі структури особи злочинця має бути правильно й достатньо

повно визначена сукупність даних, що характеризують злочинця; структура

особи злочинця дає можливість глибше зрозуміти взаємозв’язок різних

обставин, що характеризують злочинця, їх роль у вчиненні злочину, вплив на

суспільну небезпеку особи злочинця; структура особи злочинця є науковою

базою для розроблення типології і класифікації злочинців, що, у свою чергу,

дає можливість правильно вибрати з усієї сукупності заходів запобігання

найбільш оптимальний у певному конкретному випадку.

Слід зазначити, що як серед вітчизняних, так і серед зарубіжних

учених-кримінологів не існує єдиної точки зору щодо визначення елементів

структури особи злочинця. Так, відомий український кримінолог

А. Ф. Зелінський вважає, що структура особи складається із чотирьох

підструктур, відмінних одна від одної соціальністю особистих властивостей:

спрямованість особи, тобто система установок (диспозицій) особи;

підструктура досвіду (знання, уміння, навички, звички); сила й особливості

протікання інтелектуальних, вольових та емоційних процесів; біологічно

обумовлені властивості – темперамент, задатки, здібності, обдарованості [168

с. 53]. Дещо іншу класифікацію наводить І. М. Даньшин. Він вважає, що

ознаки особи злочинця слід класифікувати на такі групи: соціально-

демографічні ознаки; особистісно-рольові властивості; соціально-

психологічні якості; риси правової і моральної свідомості; психічні
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відхилення й аномалії; кримінально-правові ознаки; загальнозначущі

позитивні людські якості [169, с. 60].

Незважаючи на глибокий та детальний підхід до запропонованої

І. М. Даньшиним класифікації складових структури особи злочинця, на нашу

думку, при дослідженні особи злочинця, який вчиняє злочин проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ, оптимальніше за все використовувати

класифікацію, запропоновану представниками Київської кримінологічної

школи. Так, О. М. Джужа, В. В. Василевич та інші наводять таку

класифікацію ознак особи злочинця: соціально-демографічні ознаки,

соціально-рольові ознаки, кримінально-правові ознаки, морально-

психологічні ознаки [170, с. 64; 171, с. 132; 172, с. 87–92; 173, с. 67–68].

Таким чином, у якості висновку слід зазначити, що найбільш

оптимальна класифікація ознак особи злочинця, який вчиняє злочин проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ, запропонована представниками Київської

кримінологічної школи (О. М. Джужа, В. В. Василевич): 1) Соціально-

демографічні ознаки: стать, вік, освіта, наявність професії, соціальних

зв’язків, матеріальне становище; 2) Соціально-рольові ознаки, які

характеризують становище особи в ієрархії засуджених, формальних та

малих неформальних групах; 3.) Кримінально-правові ознаки, які слід

розглядати у двох формах: 1) які передують злочинній поведінці;

2) поведінка особи в момент вчинення злочину. До них слід віднести мотиви

злочину, характер та спрямованість посягань, одиночний чи груповий

характер злочинної діяльності, рядова чи організуюча роль при груповому

злочинному посяганні, стаття КК України; 4.) Морально-психологічні ознаки.

До них належать світогляд, ціннісні орієнтації, інтелектуальні ознаки,

емоційні особливості, вольові ознаки, психічні аномалії, рівень потреб.

Зазначені ознаки самі по собі не мають криміногенного значення,

оскільки характерні для будь-якої особи, а не тільки для особи злочинця. Але

залежно від конкретного змісту відповідних ознак особи, від їх позитивного

або негативного соціального значення існуючі між ними зв’язки можуть
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«спрацювати» у бажаному або небажаному напрямі: посилити чи

активізувати соціально негативну ознаку або, навпаки, нейтралізувати,

погасити її [174, с. 48].

Разом із тим, ураховуючи специфіку кримінально-виконавчого процесу

та криміногенну обстановку у виправних колоніях, окремі дослідники

вважають за обґрунтоване виділити у структурі особи засудженого, який

учиняє злочини під час відбування покарання, такий елемент, як

кримінально-виконавчі (пенітенціарні) ознаки, до яких належать такі

елементи: місце відбування покарання, умови відбування покарання,

ставлення засудженого до основних засобів виправлення і ресоціалізації,

кількість заохочень і стягнень та ін. [51, с. 226–227].

Першочерговий інтерес для науки кримінології становлять соціальні та

кримінально-правові елементи структури особи злочинця у КВУЗТ, оскільки

злочинність – це перш за все соціальне явище. Разом із тим, слід зазначити,

що й інші риси особи злочинця вимагають не менш пильної уваги. Саме

детальне вивчення ознак особи злочинця в умовах КВУЗТ має бути

враховано при прогнозуванні індивідуальної злочинної поведінки

засуджених та при плануванні заходів щодо запобігання злочинам проти

життя та здоров’я особи. По-друге, виявлення та вивчення соціально-

демографічних, кримінально-правових та кримінально-виконавчих ознак

засуджених, які відбувають покарання у КВУЗТ, дає можливість розробити

найбільш ефективні заходи, спрямовані на запобігання вчиненню злочинів

проти життя та здоров’я особи в цих установах. Отже, послідовно надамо

характеристику названих ознак засуджених, які вчиняють злочини проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ.

Соціально-демографічні ознаки. Це перш за все: стать, вік, сімейний

стан, освітній рівень, працездатність, стан здоров’я. Відомості про

співвідношення чоловічого й жіночого рецидиву, за дослідженнями різних

авторів, у різні роки є схожими. Наприклад, за даними Л. Ш. Берекашвілі,

серед рецидивістів 92,1–92,5 % чоловіків, жінок – 7,5 %], за даними
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А. Ф. Зелінського – 93 % і 7 % відповідно [175, с. 165]. Наведені цифри дають

можливість констатувати, що рецидивні злочини притаманні чоловічій

злочинності. Не виключенням є злочини проти життя та здоров’я особи у

КВУЗТ. Зокрема, переважна більшість засуджених, які вчиняють злочини

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, – чоловіки (95,0 %), жінки

складають 5,0 %, що пояснюється історично обумовленим місцем жінки у

системі суспільних відносин, її соціальними ролями та функціями, її

біологічною і психічною специфікою.

Вікові групи засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ, розподілилися в такий спосіб:

– від 18 до 22 років – 10,0 %;

– від 23 до 25 років – 15,0 %;

– від 26 до 30 років – 30,0 %;

– від 31 до 40 років – 25,0 %;

– від 41 до 50 років – 20,0 %.

Має специфіку в оцінці особливостей досліджуваної особи злочинця і

такий фактор як сімейний стан правопорушників. Несприятливі сімейні

відносини і розрив сімейних зв’язків, пов’язані як із фактом засудження, так і

з тривалим часом перебування у КВУЗТ, завжди несуть у собі криміногенне

навантаження і при поєднанні визначених умов сприяють вчиненню

злочинів. Результати проведеного нами дослідження сімейного стану осіб,

які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, показали, що

частка неодружених (незаміжніх) та розведених становить 80,0 %.

Освітній рівень. Відомо, що рівень освіти пов’язаний із культурою

поведінки особистості, її моральним вихованням, соціальним статусом,

колом інтересів, життєвими цінностями і можливостями їх

реалізації [177, с. 105]. Низький загальноосвітній рівень нерідко сприяє

формуванню криміногенних установок, що можуть призвести до дій

кримінального характеру, він більшою мірою визначає негативні інтереси й

потреби. Високий освітній рівень виступає у якості антикриміногенного
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фактору. Чим вище рівень освіти особи, тим менш імовірно вчинення нею

злочину. Крім того, рівень освіти корелює із рівнем культури

міжособистісного спілкування. Малоосвічені, інтелектуально і духовно убогі

люди значно частіше створюють різноманітні конфліктні ситуації із

засудженими та персоналом КВУЗТ [178, с. 20]. У момент вчинення злочинів

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ повну загальну середню освіту мали

35,0 % засуджених, неповну середню – 35,0 %, середню спеціальну – 30,0 %.

Тобто бачимо, що серед засуджених, які вчинили злочини проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ, відсутні особи з вищою освітою, що зайвий раз

підтверджує низинність їхніх духовних потреб і високий ступінь соціально-

культурної занедбаності. У раніше проведених дослідженнях також

вказувалося на низький загальноосвітній рівень, особливо вбивць [179, с. 28;

180, с. 41].

Працездатність. У кримінологічній літературі вказано, що значна

частина рецидивістів починає працювати в молодому віці. Однак,

розпочавши ранню трудову діяльність, вони так само швидко припиняють

її [181, с. 229]. Справа в тому, що засуджені, які на свободі працювали

тривалий час, мають, як правило, стійкіші соціально корисні зв’язки. Їх

особистість меншою мірою занедбана у соціально-етичному відношенні,

тому в період відбування покарання вони характеризуються краще, ніж

особи, які мають невеликий трудовий стаж.

Як відомо, праця відіграє величезну роль у формуванні поглядів

людини. Вона до певної міри визначає її соціальну й етичну позицію. Не

дивлячись на те, що участь у суспільно корисній праці засуджених ще не є

гарантією їх правомірної поведінки, цей факт, серед інших, також може стати

одним з основоположних у прогнозуванні індивідуальної злочинної

поведінки засуджених. Окрім того, дані про рід занять засудженого до

моменту затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу у виді

тримання під вартою, засудження дозволяють більш правильно вирішити

питання про застосування до засудженого таких засобів виправлення і
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ресоціалізації, як загальноосвітнє та професійно-технічне навчання та

суспільно корисна праця [49, с. 94–95].

Тому заслуговують на увагу відомості щодо професії та кваліфікації

засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ.

Так, як показало наше дослідження, 75,0 % засуджених, які вчинили злочини

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, до засудження не працювали, а ті

25,0 %, які були залучені до суспільно корисної праці, працювали на

низькокваліфікованих роботах.

Наведене свідчить, що ці засуджені взагалі або певною мірою не

володіють навичками кваліфікованої роботи і, відповідно, потребують

значної уваги при проведенні професійно-технічного навчання.

Стан здоров’я. Засуджені, які вчинили злочини проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ, за станом здоров’я диференціювалися таким чином:

– фізично здорові – 85,0 %;

– хворі на туберкульоз – 10,0 %;

– інваліди 2-ої групи – 5,0 %.

Проведене дослідження дало можливість виявити вплив на вчинення

злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ такої складової, що

належить до соціально-демографічних ознак особистості, як наявність

постійного місця проживання. Виявилося, що серед засуджених, які

вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, лише 5,0 % не

мали постійного місця проживання. У свою чергу, за результатами

дисертаційного дослідження І. В. Боднара, частка осіб, які не мали до

засудження постійного місця проживання, серед засуджених, котрі вчинили

злочини у КВУЗТ, становить 13,0 % [49, с. 99]. Однак розрахунки щодо

виведення коефіцієнта частоти досліджуваних злочинів у засуджених, які

мали або не мали перед вчиненням злочину проти життя та здоров’я особи

постійного місця проживання, показали, що цей фактор у плані можливого

вчинення цих злочинів не є статистично значущим.
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Однією із малодосліджених соціально-демографічних ознак

засуджених виступає національна приналежність. Вона відіграє важливу

роль у сприятливому психологічному кліматі відділення КВУЗТ, у т. ч. під

час спільної трудової діяльності. Під час спілкування з начальниками

відділень СПС виправних колоній ми отримали важливу інформацію

стосовно того, що чимало засуджених відразу після прибуття до відділення

нового засудженого цікавляться його національною приналежністю,

релігійними вподобаннями та ставлять безліч інших запитань особистого

характеру.

Як свідчить проведене нами дослідження осіб, які вчинили злочини

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, серед них наявний дуже незначний

відсоток засуджених-іноземців із країн СНД та із дальнього зарубіжжя. Тому

при організації соціально-виховної роботи національний критерій потребує

незначного урахування. Аналізуючи матеріали кримінальних справ і

кримінальних проваджень за фактами вчинення засудженими протягом 2008–

2013 рр. злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, ми отримали такі

дані: українці, громадяни України становлять 75,0 %; росіяни, громадяни

України – 10,0 %; німці, громадяни України – 5,0 %; цигани, громадяни

України – 5,0 %; турки, громадяни Туреччини – 5,0 %.

Морально-психологічні ознаки. Досліджуючи особу злочинця, яка

вчинила злочин проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, необхідно

розглянути морально-психологічні ознаки, що включають у себе широкий

спектр внутрішніх позицій особи в різних сферах соціального буття.

Відомо, що деформація морально-психологічних якостей – основа

відмінності особи злочинця від особи законослухняного громадянина.

Потреби, інтереси, морально-вольові позиції особи, розвиненість волі і

почуттів – усе це визначає її якісну характеристику, що дає підстави,

насамперед, визначати особисту установку злочинця, тобто його ставлення

до існуючих і прийнятих у суспільстві соціальних цінностей [136, с. 153].
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Формування насильницької орієнтації починається задовго до вчинення

злочину проти життя та здоров’я особи. Конфлікти, приклади неприязних

відносин у сім’ї частіше за все сприяють виникненню душевної черствості,

безжалісності. Якщо до того ж перші вправи у жорстокості по відношенню

до людей, тварин, птахів не отримують належного осуду, формується

властивість особистості, що робить людину здатною вчиняти насильство над

іншими людьми [179, с. 80].

У малих групах асоціальної спрямованості зазначені риси

культивуються, засвоюються як схвалювана норма поведінки. Часто в таких

групах процвітає культ фізичної сили; саме насильство виступає тут як

спосіб самоствердження. Значний досвід участі в таких утвореннях сприяє

формуванню відносно стійкої агресивно-насильницької орієнтації.

Дані, отримані в результаті нашого дослідження, підтверджують думку

про те, що для засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ, властиве викривлене уявлення про соціальні цінності з

орієнтацією насамперед на фізичну силу, здатність постояти за себе, якщо

навіть це сполучено з негативними наслідками (45,0 %).

Оцінка фізичної сили як засобу самоствердження виправдовує, з їх

точки зору, допустимість розправи з кривдником шляхом насильства. Така

позиція визначається приналежністю до неформальних груп, де поряд із

«протиправною сміливістю» високо оцінюється жорстокість, черствість,

байдужість до інших осіб. Тому пошук подібного формування починається

багатьма засудженими з перших днів перебування у виправній колонії.

55,0 % засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ, засобами завоювання авторитету вважали необхідність

підтримання тісних відносин із засудженими, здатними захистити

новоприбулих від утисків, а такими, як правило, були особи, фізично сильні.

Подібну орієнтацію слід розглядати, з одного боку, як бажання здобути

групову захищеність у середовищі засуджених, з іншого – знайти оточення,

відповідне внутрішній позиції особистості. І в тому, і в іншому випадках
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спостерігається культ фізичної сили як найважливішого компонента у

взаємовідносинах.

Ґрунтуючись на типології, якої дотримується київська кримінологічна

школа, результати проведеного нами дослідження дозволили розділити осіб,

які вчиняють злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, на дві групи.

Одна група – це злочинці з досить сформованими ціннісними орієнтаціями,

поглядами, установками, що свідомо орієнтуються на вибір злочинної

поведінки. Основним мотивом злочинних дій для цієї категорії осіб є

утвердження себе в середовищі засуджених, здобуття й утримання

авторитету. Такий тип злочинця кримінологічною наукою віднесено до

послідовно-криміногенного.

Друга група – це злочинці ситуативно-криміногенного або

ситуативного типів. У деяких випадках (це більшою мірою характерно для

ситуативно-криміногенного типу) вони прагнуть наблизитися до

стратифікаційного статусу більш високого рівня.

Зрозуміло, що залежно від тривалості й інтенсивності несприятливого

впливу найближчого соціального оточення глибина та стійкість

насильницької орієнтації у різних осіб неоднакові, що дає підстави говорити

про типологію насильницьких злочинців саме за цією підставою. Однак при

вивченні особи злочинця, який вчиняє злочини проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ, з метою більш глибокого вивчення цього соціально-

психологічного феномена видається необхідним ретроспективний аналіз

поведінки злочинця: вчинення злочину на волі, поведінка у слідчому

ізоляторі та у виправній колонії.

У цьому зв’язку слід зупинитися на кримінально-правових ознаках

особи, яка вчиняє злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ.

Кримінально-правові ознаки. Як справедливо підкреслюють

вітчизняні дослідники пенітенціарної злочинності, саме кримінально-правові

ознаки особи засудженого, який вчиняє злочин у кримінально-виконавчих

установах, значною мірою зумовлюють ступінь суспільної небезпеки
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злочинів і злочинців, характеризують ті риси, які сприяли їх вчиненню,

дозволяють певною мірою судити про перспективи виправлення і

ресоціалізації засуджених, а також здійснювати спеціально-кримінологічні та

індивідуальні заходи запобігання злочинам у кримінально-виконавчих

установах [183, с. 130]. Як справедливо зазначав О. С. Міхлін, «кримінально-

правова характеристика... дає уявлення саме про ті риси особистості

засудженого, існування яких призвело його до вчинення злочину..., бо вони

показують характер тих дефектів особистості, які потребують

виправлення» [184, с. 29].

Згідно з ч. 1 ст. 18 КВК України, виправні колонії (або КВУЗТ)

виконують покарання у виді позбавлення волі на певний строк, довічного

позбавлення волі. За даними ДКВС України, станом на 1 жовтня 2014 р.

кількість засуджених, які відбували покарання у виправних колоніях,

становила 61 592 особи, із 90 882 осіб, які трималися в установах, що

належать до сфери управління ДКВС України, що становить 67,8 % [1].

Отже, інститут позбавлення волі застосовується майже до всіх

основних груп засуджених за характером антисоціальної спрямованості. Для

цього, як слушно зробив наголос М. С. Пузирьов, перебудовано

класифікацію місць відбування покарання у виді позбавлення волі за

ступенем безпеки відповідно до системи, прийнятої в Європі: мінімального,

середнього та максимального рівня безпеки [185, с. 142].

Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 18 КВК України, засуджені до

позбавлення волі відбувають покарання у виправних колоніях:

– мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання –

засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності,

злочини невеликої та середньої тяжкості, а також особи, переведені з колоній

мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і колоній

середнього рівня безпеки в порядку, передбаченому цим Кодексом;

– мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання –

чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини невеликої та
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середньої тяжкості; жінки, засуджені за злочини невеликої та середньої

тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини. У виправній колонії цього виду

можуть відбувати покарання також засуджені, переведені з виховних колоній

у порядку, встановленому статтею 147 цього Кодексу. У секторі середнього

рівня безпеки виправної колонії цього виду можуть відбувати покарання

також жінки, засуджені до довічного позбавлення волі;

– середнього рівня безпеки – жінки, засуджені до покарання у виді

довічного позбавлення волі; жінки, яким покарання у виді смертної кари або

довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк в

порядку помилування або амністії; чоловіки, вперше засуджені до

позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини; чоловіки, які раніше

відбували покарання у виді позбавлення волі; чоловіки, засуджені за

вчинення умисного злочину середньої тяжкості в період відбування

покарання у виді позбавлення волі; засуджені, переведені з колоній

максимального рівня безпеки в порядку, передбаченому цим Кодексом. У

секторі максимального рівня безпеки виправної колонії цього виду можуть

відбувати покарання також чоловіки, засуджені до довічного позбавлення

волі;

– максимального рівня безпеки – чоловіки, засуджені до покарання у

виді довічного позбавлення волі; чоловіки, яким покарання у виді смертної

кари замінено довічним позбавленням волі; чоловіки, яким покарання у виді

смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на

певний строк у порядку помилування або амністії; чоловіки, засуджені за

умисні особливо тяжкі злочини; чоловіки, засуджені за вчинення умисного

тяжкого або особливо тяжкого злочину в період відбування покарання у виді

позбавлення волі; чоловіки, переведені з колоній середнього рівня безпеки в

порядку, передбаченому цим Кодексом.

Стосовно цієї групи ознак, то інтерес становлять дані, які

характеризували злочин та особу засудженого до вчинення злочину проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ.
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Характер вчиненого злочину – найбільш значима ознака, що

характеризує особу злочинця. У ній акумулюється (проявляється) багато

інших властивостей особистості. Так, особи, які вчинили різні за характером

злочини, вельми істотно відрізняються за своєю морально-психологічною

подобою, криміногенним і кримінальним станом, ступенем суспільної

небезпеки. Злочин, як правило, відображає різного роду дефекти, властиві

особі злочинця, з якими доводиться стикатися персоналу виправних колоній.

Необхідно відзначити, що суспільна небезпека злочину є орієнтиром для

оцінки суспільної небезпеки особи, яка вчинила той або інший злочин.

Зокрема, оцінка суспільної небезпеки особи злочинця, яка виходить передусім

із характеру вчиненого ним злочину, досить широко поширена серед

кримінологів [186; 187; 188].

Із кримінологічної точки зору являє інтерес аналіз даних про структуру

злочинів, за які відбували покарання особи, які вчинили злочини проти життя

та здоров’я особи у КВУЗТ:

– умисне вбивство (ст. 115 КК України) – 25,0 %;

– крадіжка (ст. 185) – 17,9 %;

– розбій (ст. 187) – 17,9 %;

– умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121) – 10,7 %;

– умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118) – 3,6 %;

– погроза вбивством (ст. 129) – 3,6 %;

– грабіж (ст. 186) – 3,6 %;

– незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або

вибуховими речовинами (ст. 263) – 3,6 %;

– хуліганство (ст. 296) – 3,6 %;

– втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304) – 3,6 %;

– незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних

речовин або їх аналогів (ст. 307) – 3,6 %;
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– незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,

перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або

їх аналогів без мети збуту (ст. 309) – 3,6 %.

Таким чином, засудженими за умисне вбивство, крадіжку, розбій та

умисне тяжке тілесне ушкодження вчиняється більше злочинів проти життя

та здоров’я особи у КВУЗТ. Причиною цьому є те, що саме названа категорія

засуджених відрізняється найбільшим ступенем криміногенності й у період

відбування покарання характеризується більш негативно, ніж інші засуджені.

Зазначена категорія значно частіше вчиняє злочини проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ у складі злочинної групи.

Наведені дані свідчать про те, що серед засуджених, які вчинили

злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, питома вага рецидивістів із

«чистою» насильницькою спрямованістю є значною і становить 42,9 %.

Таким чином, вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ у

засуджених випливало з попередньої поведінки, було аналогічним

попереднім суспільно небезпечним діянням, вчиненим в умовах волі,

відповідало проявам насильницько-агресивної орієнтації особистості.

Друга група засуджених – це ті, хто відбував покарання за вчинення

корисливо-насильницьких злочинів. Їх питома вага у вивченому масиві

становить 21,5 %. Характеризуючи цю категорію злочинців, необхідно

враховувати співвідношення корисливої та насильницької орієнтації при

вчиненні такого роду злочинів; ступінь інтенсивності тієї й іншої може

коливатися у доволі широкому діапазоні.

Слід ураховувати й ту обставину, що поведінка осіб, засуджених за

корисливо-насильницькі злочини, у слідчому ізоляторі відрізнялася

агресивним характером (у 54 % випадків вони утискали співкамерників,

брали участь у бійках тощо).

Таким чином, характеризуючи корисливо-насильницьких злочинців,

які вчиняють злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, можна

стверджувати, що для більшості з них факт учинення одного з досліджуваних
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злочинів став наслідком прояву насильницько-агресивної орієнтації їх

особистості у взаємовідносинах з іншими засудженими, хоча за ступенем

інтенсивності та глибиною даної орієнтації вони відрізняються від першої

групи.

До третьої групи належать засуджені, які вчинили корисливі злочини в

умовах волі (17,9 %). Так, учинення корисливих злочинів часто буває єдиним

засобом самоствердження для фізично слабкої особи. Дефіцит фізичної сили

вона прагне компенсувати спритністю, а коли з’являється можливість,

виражає агресивну орієнтацію шляхом знищення, псування речей (так звана

непряма агресія). Крім того, слід зазначити, що найбільшу питому вагу серед

неодноразово судимих до позбавлення волі мають особи, засуджені за

корисливі злочини (за даними нашого дослідження це 53,8 %). Це

підтверджує думку про те, що ця категорія має стійку антисуспільну

спрямованість.

Неодноразове притягнення до кримінальної відповідальності припускає

зіткнення не лише з правоохоронними органами, а й з особами, які вчинили

злочини (у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань). Перебуваючи

в місцях позбавлення волі, зазначені особи у процесі тривалого спілкування

зі злочинцями, які володіють різним рівнем соціально-моральної

занедбаності, засвоюють звичаї злочинного середовища. І. І. Карпець надав

вельми своєрідну характеристику цього середовища: «за внешними

признаками солидарности преступников царит недоверие друг к другу,

волчьи законы, жестокость...» [189, с. 246].

Отже, вчинення засудженими, які відбувають покарання за корисливі

злочини, злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ не є винятковим

епізодом у їх злочинній діяльності.

Підводячи підсумок викладеному, можна стверджувати, що всі три

проаналізовані групи засуджених (які відбувають покарання за вчинення

насильницьких, корисливо-насильницьких і корисливих злочинів) володіють

насильницькою орієнтацією. Проте глибина й інтенсивність останньої для
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кожної з них коливається у доволі широкому діапазоні. Виходячи з цього,

пропонується така типологія засуджених, які вчиняють злочини проти життя

та здоров’я особи у КВУЗТ:

1) особи, які володіють стійкою насильницькою орієнтацією;

2) особи з менш стійкою насильницькою орієнтацією;

3) особи з незначною насильницькою орієнтацією;

4) особи, які не мають насильницької орієнтації (так звані ситуативні

злочинці).

Запропонована типологія потребує визначення питомої ваги кожного

типу з урахуванням розглянутих вище трьох груп засуджених. Так, вивчення

поведінки засуджених у слідчому ізоляторі та у виправній колонії до

вчинення під час відбування покарання злочинів проти життя та здоров’я

особи дає підстави для наступних узагальнень.

До осіб, які володіють стійкою насильницькою орієнтацією, на нашу

думку, слід віднести засуджених, які відбувають покарання за насильницькі

злочини (ст. 115, 118, 121, 129 КК України), а також частину засуджених за

розбій (ст. 187) і грабіж (ст. 186), поведінка яких у слідчому ізоляторі та

виправній колонії відзначалася агресивним характером (частка цього типу у

загальному масиві становить 50,1 %).

Другий тип, тобто засуджені, які володіють менш стійкою

насильницькою орієнтацією, охоплює осіб, які відбувають покарання за

корисливо-насильницькі злочини (що не увійшли до першого типу), а також

частина засуджених за крадіжку (ст. 185 КК України), причому поведінка

останніх характеризувалась у слідчому ізоляторі та виправній колонії як

насильницько-агресивна (21,5 %).

До третього типу (особи з незначною насильницькою орієнтацією)

належать засуджені, які відбувають покарання за корисливі злочини,

поведінка яких у слідчому ізоляторі та виправній колонії хоча і не

характеризувалась як агресивно-насильницька, проте тим не менш до

вчинення злочину на волі або у процесі його вчинення у їх поведінці були
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відмічені елементи агресії. До цього типу, на нашу думку, слід також

віднести певну частину засуджених за крадіжку (ст. 185 КК України),

неодноразово судимих до позбавлення волі, які засвоїли норми й цінності

«іншого життя», а також засуджених за деякі інші злочини (зокрема,

хуліганство та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) (частка цього

типу у загальному масиві становить 17,9 %).

Четвертий тип (особи, які не мають насильницької орієнтації) об’єднує

засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі вперше за

злочини, не пов’язані з насильством, у попередній поведінці яких не

спостерігалося елементів агресії (10,8 %).

Важливим із кримінологічної та кримінально-правової позиції є

наведення даних про питому вагу загального, спеціального та змішаного

видів рецидиву осіб, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ:

– загальний рецидив – 20,0 %;

– спеціальний рецидив – 75,0 %;

– змішаний рецидив – 5,0 %.

Характер вчиненого злочину визначає ступінь суспільної небезпеки

особи, але ще не свідчить про глибину і стійкість її антисуспільної

спрямованості. З цієї точки зору становлять інтерес дані про минулі судимості

засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ.

Серед дослідженої категорії одну судимість на момент вчинення

злочину проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ мали 35,0 % засуджених;

– дві – 30,0 %;

– три – 15,0 %;

– чотири – 5,0 %;

– п’ять – 5,0 %;

– шість судимостей – 10,0 % засуджених.

Отже, 65,0 % засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ, неодноразово судимі. У даної категорії засуджених
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спостерігається більш висока схильність до криміногенної поведінки,

вчинення злочинів. Ця категорія засуджених характеризується найбільш

негативно, і в період відбування покарання вони складають основну масу

порушників установленого порядку відбування покарання.

Слід звернути увагу на залежність між кількістю судимостей та

вчиненням злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ у складі

злочинної групи: засуджені зі значною кількістю судимостей (три і більше)

вчиняють досліджувані злочини у складі групи рідше. Вчинили злочини

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ у складі злочинної групи 20,0 %,

одноособово – 80,0 % засуджених. Зазначимо, що за даними, отриманими

А. М. Павлухіним на початку 1980-х років, середня для всіх видів режиму

виправно-трудових колоній питома вага групових умисних вбивств складала

17 %. При цьому кількість учасників у групі в середньому не перевищувала

трьох осіб [40, с. 15]. У свою чергу, за результатами нашого дослідження, в

усіх випадках групового вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ кількість учасників у групі складала дві особи. Зазначимо, що для

групових злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ характерна форма

співвиконавства (проста співучасть), коли кожен учасник групи

безпосередньо вчиняє злочинне посягання.

Для запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ не

можна не враховувати строк призначеного покарання. Цей показник

встановлюється вироком суду і вказує не лише на ступінь суспільної

небезпеки конкретного злочину і злочинця, а й визначає час, протягом якого

до засудженого треба застосовувати карально-виправний вплив.

Дослідженням установлено, що злочини проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ були вчинені засудженими до таких строків позбавлення волі:

– від 3 р. 3 міс. до 5 років (включно) – 40,0 %;

– від 5 р. 1 міс. до 10 років (включно) – 45,0 %;

– від 10 р. 6 міс. і більше – 15,0 %.
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Строк фактично відбутого покарання є досить суттєвим фактором, що

впливає на засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі.

Відомо, що в період відбування покарання засуджений піддається впливу

цілої системи чинників виправного характеру, тому реально відбутий строк

позбавлення волі є концентрованим показником міри виправного впливу,

якому піддається засуджений у колонії. Він виражає кількісну та якісну

характеристику покарання, оскільки позбавлення волі відбувається не

взагалі, а у виправних колоніях певного виду (рівня безпеки).

Порівняємо отримані нами дані з наявними у дослідженні І. В. Боднара:

«серед засуджених, які вчинили злочини в виправних колоніях, 71 % тих, хто

раніше вже відбував покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

Частіше вчиняють злочини засуджені на строк від 5 до 10 років (42 %), дещо

нижчий показник серед засуджених на строк від 10 до 15 років (30 %),

засуджених на строк від 3 до 5 років (21 %), засуджених на строк до 3 років

(7 %). Дані свідчать, що серед засуджених до позбавлення волі на певний

строк значну частку обіймають ті, що відбувають покарання в виправних

колоніях середнього рівня безпеки та засуджені на строк від 5 до 15 років.

Отже, саме ця категорія потребує підвищеної уваги при здійсненні

попереджувальної діяльності» [49, с. 118].

Наведені положення цілком закономірні. Якщо ми порівняємо ці

результати з попередньою характеристикою (статтею КК України)

засудженого, то побачимо, що тяжкість вчиненого повністю відповідає

призначеному строку покарання. І хоча результати, наведені нами у цьому

підрозділі, не деталізують таке порівняння, тим не менше співвідношення

між строком і покаранням залишається правильним.

Серед кримінально-правових ознак, що характеризують засудженого,

який вчиняє злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, слід указати

таку як ставлення до вчиненого злочину (зокрема, визнання вини). Зокрема,

30,0 % не визнали свою вину у вчиненому злочині, що не заклало

відповідного фундаменту у справу їх виправлення і відповідно певною мірою
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призвело до вчинення злочину проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ;

5,0 % визнали свою вину частково і 65,0 % визнали свою вину у вчиненому

злочині повністю.

Кримінально-виконавчі ознаки. Ця група відомостей стосується

відбування засудженими, які вчиняють злочини проти життя та здоров’я

особи, покарання у КВУЗТ (виправних колоніях). Важливість кримінально-

виконавчих ознак, що характеризують особу засудженого, який вчиняє

злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, пояснюється тим, що вони

дають можливість установити ступінь виправного впливу на засудженого

основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених, роль кожного з них

у запобіганні цим злочинам. Вони також сприяють виявленню специфічних

детермінант, які обумовлюють вчинення досліджуваних злочинів і криються у

самому процесі виконання/відбування покарання, та визначенню шляхів

удосконалення заходів щодо їх недопущення.

Найбільш загальним показником кримінально-виконавчих ознак

особи засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ, є місце відбування покарання. Як уже зазначалося вище,

КВУЗТ (виправні колонії) класифікуються за такими рівнями безпеки:

мінімального, середнього і максимального рівнів безпеки. У свою чергу,

виправні колонії мінімального рівня безпеки поділяються на колонії

мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання і колонії

мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання.

Так, засуджені, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у

КВУЗТ, відбували покарання у виправних колоніях таких рівнів безпеки:

– виправні колонії мінімального рівня безпеки із загальними

умовами тримання – 25,0 %;

– виправні колонії середнього рівня безпеки – 70,0 %;

– виправні колонії максимального рівня безпеки – 5,0 %.

Отже, виправні колонії середнього рівня безпеки є найбільш

криміногенно небезпечними у плані вчинення в них злочинів проти життя та
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здоров’я особи, що пов’язано з відбуванням в них покарання рецидивістами,

які звикли вирішувати виникаючі проблеми силовими методами. Зазначимо,

що така тенденція корелює із загальним станом справ у цілому по

пенітенціарній системі, згідно з яким питома вага виправних колоній саме

середнього рівня у структурі злочинності в установах виконання покарань та

слідчих ізоляторах протягом 2008–2013 рр. мала такий вигляд: 2008 р. –

43,7 %, 2009 – 52,1 %, 2010 – 57,7 %, 2011 – 48,0 %, 2012 – 54,0 %, 2013 р. –

56,3 %. Це також можна пояснити і найбільшою кількістю цих колоній

у системі вітчизняних установ виконання покарань, і відповідно найбільшою

кількістю засуджених, які відбувають у них покарання, пов’язані з

позбавленням волі.

Найважливіша мета покарання та кримінально-виконавчої діяльності –

виправлення засудженого. Ступінь і швидкість досягнення цієї мети

залежать, як відомо, від криміногенної характеристики особистості

засудженого, яка, у свою чергу, визначається цілою низкою факторів. Одним

із важливих факторів, що відображають ступінь криміногенності, є поведінка

засудженого в період відбування покарання.

У зв’язку з цим становлять інтерес відомості, що характеризують

ставлення засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ, до вимог режиму:

– дотримувалися вимог режиму 20,0 % засуджених;

– допускали окремі порушення – 55,0 %;

– систематично або злісно порушували установлений порядок

відбування покарання – 25,0 %.

Значна частина із досліджуваної категорії засуджених (30,0 %) не

розкаюються у вчиненому злочині проти життя та здоров’я особи, що зайвий

раз засвідчує той факт, що такі засуджені на шлях виправлення у процесі

відбування покарання не стали. Така позиція визначається високим ступенем

соціально-моральної занедбаності багатьох із тих, хто вчинив злочини проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ. Отже, отримані дані про особу злочинця,
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який вчиняє злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, складають

базу для розроблення відповідної системи заходів запобігання

досліджуваним злочинам.



109

Висновки до другого розділу

Аналіз кримінологічної характеристики злочинів проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ надав можливість автору сформулювати такі

висновки:

1. Констатовано, що вагомим аргументом розгляду КВУЗТ (виправних

колоній) як об’єкта кримінологічного дослідження є найбільший рівень

злочинності серед вітчизняних установ виконання покарань, який становить:

2010 р. – 341 злочин (63,6 %), 2011 – 300 (71,1 %), 2012 – 300 (74,3 %), 2013 –

309 (66,5 %), 2014 – 401 (69,6 %), 2015 р. – 343 злочини (66,6 %).

2. Виявлено, що щороку, протягом 20010–2015 рр., із 100 %

вірогідністю у виправних колоніях зафіксовано вчинення таких злочинів:

ст. 115 КК України (умисне вбивство), ст. 121 КК України (умисне тяжке

тілесне ушкодження), ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне

ушкодження). Серед інших злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

протягом 2010–2015 рр. було вчинено такі кримінально карні діяння: замах

на умисне вбивство (ст. 15, 115 КК України) – 2010, 2011, 2012, 2013 рр.;

умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 КК України) – 2013, 2014,

2015 рр.; необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження

(ст. 128 КК України) – 2014, 2015 рр.; погроза вбивством (ст. 129

КК України) – 2014 р.

3. Установлено, що більшість злочинів проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ вчиняються засудженими внаслідок раптово виниклої конфліктної

ситуації або на ґрунті особистих неприязних відносин. Частка таких

злочинів, учинених з попередньою підготовкою, становить 25 %, із

використанням колюче-ріжучих предметів – 37,5 %, на території житлових

зон установ – 87,5 %.

4. Доведено, що ізоляція засудженого від суспільства є сприятливим

фактором для насильства і для злочинів проти життя та здоров’я особи у
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КВУЗТ, всупереч цілям виконання покарання, закріпленим у законі про

кримінальну відповідальність та кримінально-виконавчому законодавстві.

5. Аналіз соціально-демографічних ознак виявив такі показники:

1) співвідношення засуджених чоловіків і жінок становить 95,0 % до 5,0 %;

2) розподіл засуджених за віком свідчить про наступне: 18–22 роки – 10,0 %,

23–25 років – 15,0 %, 26–30 років – 30,0 %, 31–40 років – 25,0 %, 41–

50 років – 20,0 %; 3) дослідженням сімейного стану засуджених установлено,

що частка неодружених (незаміжніх) та розведених становить 80,0 %;

4) освітній рівень розподілився таким чином: повна загальна середня освіта –

35,0 %, неповна середня – 35,0 %, середня спеціальна – 30,0 %; 5) 75,0 %

засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, до

засудження не працювали, а ті 25,0 %, які були залучені до суспільно

корисної праці, працювали на низькокваліфікованих роботах;

6) диференціація засуджених за станом здоров’я засвідчила наступне:

фізично здорові – 85,0 %, хворі на туберкульоз – 10,0 %, інваліди 2-ої групи –

5,0 %; 7) серед засуджених 5,0 % не мали постійного місця проживання; 8) за

національною приналежністю отримано такі дані: українці, громадяни

України – 75,0 %; росіяни, громадяни України – 10,0 %; німці, громадяни

України – 5,0 %; цигани, громадяни України – 5,0 %; турки, громадяни

Туреччини – 5,0 %.

6. Дослідженням морально-психологічних ознак установлено, що для

засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ,

властиве викривлене уявлення про соціальні цінності з орієнтацією

насамперед на фізичну силу, здатність постояти за себе, якщо навіть це

сполучено з негативними наслідками (45,0 %). 55,0 % засуджених, які

вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, засобами

завоювання авторитету вважали необхідність підтримання тісних відносин із

засудженими, здатними захистити новоприбулих від утисків, а такими, як

правило, були особи, фізично сильні.
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7. Через аналіз кримінально-правових ознак засуджених, які вчинили

злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, установлено таке: 1) за

характером вчиненого злочину 25,0 % засуджених на момент вчинення

злочину проти життя та здоров’я особи відбували покарання за умисне

вбивство; 17,9 % – крадіжку; 17,9 % – розбій; 10,7 % – умисне тяжке тілесне

ушкодження; 7,2 % – злочини у сфері обігу наркотичних засобів; 3,6 % –

умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця; 3,6 % – погрозу

вбивством; 3,6 % – грабіж; 3,6 % – незаконне поводження зі зброєю,

бойовими припасами або вибуховими речовинами; 3,6 % – хуліганство;

3,6 % – втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність; 2) загальний рецидив

становив 20,0 %, спеціальний – 75,0 %, змішаний – 5,0 %; 3) 35,0 %

засуджених мали одну судимість, 30,0 % – дві, 15,0 % – три, 5,0 % – чотири,

5,0 % – п’ять, 10,0 % – шість судимостей; 4) вчинили злочини проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ у складі злочинної групи 20,0 %, одноособово –

80,0 % засуджених; 5) злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

вчинено засудженими до таких строків позбавлення волі: від 3 р. 3 міс. до

5 років (включно) – 40,0 %, від 5 р. 1 міс. до 10 років (включно) – 45,0 %, від

10 р. 6 міс. і більше – 15,0 %; 6) 30,0 % засуджених не визнали свою вину у

вчиненому злочині проти життя та здоров’я особи, 5,0 % визнали свою вину

частково і 65,0 % визнали свою вину у вчиненому злочині повністю.

8. Кримінально-виконавчі ознаки засуджених, які вчинили злочини

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, засвідчили такі показники:

1) 70,0 % відбували покарання у виправних колоніях середнього рівня

безпеки, 25,0 % – виправних колоніях мінімального рівня безпеки із

загальними умовами тримання, 5,0 % – виправних колоніях максимального

рівня безпеки; 2) 20,0 % засуджених дотримувалися вимог режиму, 55,0 % –

допускали окремі порушення, 25,0 % – систематично або злісно порушували

установлений порядок відбування покарання.
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РОЗДІЛ 3

ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ

ЗАКРИТОГО ТИПУ

3.1. Загальносоціальні заходи запобігання злочинам проти життя

та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу

Дослідження кримінально-правової та кримінологічної характеристики

й організації запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

становить собою складний кримінолого-правовий комплекс проблем, що

потребує глибокого вивчення й розроблення відповідних науково

обґрунтованих методичних рекомендацій теоретичного та практичного

характеру для використання працівниками установ виконання покарань

Міністерства юстиції України у сфері виконання покарань і пробації.

Незначна кількість цих злочинів у структурі пенітенціарної злочинності,

порівнюючи з іншими злочинами, не має відвертати увагу від запобігання їм,

що пояснюється конституційно визнаною цінністю об’єкта злочинного

посягання – життя та здоров’я особи.

Виходячи з аналізу сучасних наукових джерел та аналітичної

інформації Міністерства юстиції України у сфері виконання покарань і

пробації, рівень злочинності в установах виконання покарань як вважає

професор Богатирьов І.Г. [114, с. 127], а також ефективність заходів щодо

профілактики злочинів, вчинюваних засудженими під час відбування

покарань на думку И.М. Копотуна [51, с. 329], виступають критеріями

ефективності функціонування пенітенціарної системи України. Як

справедливо зазначає з цього приводу А. В. Микитчик, «...наявність чи

відсутність таких видів злочинів нині свідчить саме про компетентність й

уміння керівництва та усього персоналу УВП управляти оперативною
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обстановкою та процесами, що відбуваються в місцях позбавлення волі, а

також умінням і спроможністю забезпечити належну безпеку

життєдіяльності виправних установ» [190, с. 22].

Як справедливо зазначають І. Г. Богатирьов та М. О. Кисельов, на

сучасному етапі розвитку суспільства, який безпосередньо пов’язаний із

процесами розбудови правової держави, запобігання злочинам взагалі є

головним напрямом діяльності держави в сфері охорони прав та свобод

громадян [101, с. 9].

Як випливає із низки законодавчих положень (ч. 2 ст. 50 КК України,

ч. 1 ст. 1, ст. 104 КВК України) запобігання злочинам перш за все є видом

(напрямом) діяльності КВУЗТ. Ця діяльність є актуальною протягом

тривалого періоду часу, має свою багатовікову історію і тісно пов’язана з

теорією і практикою застосування покарання. Бажаний результат

попереджувальної діяльності досягався в основному шляхом проведення

індивідуальної роботи з особами, схильними до девіантної поведінки в

установах, що забезпечували ізоляцію людей від суспільства [191, с. 47]. У

цей період вказувалося на необхідність не тільки репресивних заходів щодо

злочинців, а й боротьби зі злочинністю як соціальним явищем,

пропонувалося використовувати заходи, спрямовані проти факторів, що

впливають на злочинність [192, с. 167–210, 440–442].

Такий підхід, як вихідна засада боротьби зі злочинністю, не втратив

своєї актуальності. Він знайшов подальший розвиток у вітчизняному

законодавстві і є одним із домінуючих донині.

У дисертаційному дослідженні ми використовуємо термін

«запобігання», ґрунтуючись на тому, що саме ним нині оперує законодавець

у вітчизняному законі про кримінальну відповідальність, кримінально-

виконавчому законодавстві та нормативно-правових актах кримінологічного

спрямування [193], зокрема в ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 50 КК України [194], ч. 1 ст. 1

КВК України [99].
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Цей термін використовується і у багатьох працях відомого

українського кримінолога А. П. Закалюка, який визначає запобігання

злочинності як різновид суспільної соціально-профілактичної діяльності,

функціональний зміст та мета якої полягає у перешкоджанні дії

детермінантів злочинності та її проявів, передусім причин і умов останніх

через обмеження, нейтралізацію, а за можливістю – усунення їхньої

дії [195, с. 324]. Вважаємо такий підхід методично виваженим, адже він

цілком узгоджується з чинним законодавством.

Запобіжна діяльність у широкому розумінні розглядається як один із

засобів соціального регулювання суспільних відносин з метою ліквідації

детермінант злочинності, як взаємодія заходів економіко-соціального,

виховно-педагогічного, організаційного та правового характеру, як

поєднання різних рівнів попередження злочинності [196, с. 51–52].

Не можна також забувати, що інша суттєва особливість запобіжної

діяльності виправних колоній полягає в тому, що покарання у виді

позбавлення волі, будучи одним з істотних антикриміногенних

факторів [33, с. 92], згідно з ч. 2 ст. 50 КК України поряд із метою кари, а

також виправлення засудженого застосовується і з метою запобігання

вчиненню нових злочинів. Позбавлення волі як вид покарання та пов’язані з

ним обмеження прав і свобод засудженого, передбачені законодавством,

створюють умови для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання

вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими

особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що

принижує гідність, поводженню із засудженими (ч. 1 ст. 1 КВК України).

Таким чином, запобігання злочинам не можна розглядати поза

процесом виконання покарання, оскільки воно не тільки виконує

забезпечувальні його реалізацію функції, а й одночасно є його складовою

частиною. Іншими словами, в самій сутності виконання покарання у виді

позбавлення волі, в організації самого процесу виправного впливу, в

практичному застосуванні основних засобів виправлення і ресоціалізації
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засуджених вже закладено його профілактичний потенціал. Абсолютно

справедливим у цьому зв’язку є висловлювання М. О. Стручкова про те, що

«...вчинить або не вчинить засуджений злочин під час відбування покарання,

багато в чому залежить від фактичної організації виконання позбавлення

волі» [115, с. 172].

Безумовно, заходи, що застосовуються в рамках основних засобів

виправлення і ресоціалізації засуджених, не спрямовані безпосередньо на

запобігання злочинам у виправних колоніях, однак, організовані на

належному рівні, останні володіють значним профілактичним потенціалом і

можуть істотно вплинути на стан оперативної обстановки у виправній

колонії. Тому вдосконалення процесу виконання покарання, усунення всіх

криміногенних обставин при застосуванні основних засобів виправлення і

ресоціалізації засуджених створюють реальні передумови для нейтралізації

дії причин і умов вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ.

Проведеним нами дослідженням установлено, що у кримінологічній

літературі переважає трирівневий підхід до запобігання злочинам на основі

вертикальної диференціації. Так, перший рівень (вищий) передбачає

вирішення значних соціальних, економічних та інших проблем

життєдіяльності суспільства, тобто передбачає удосконалення суспільних

відносин на даному етапі розвитку суспільства. Другий (середній) включає

запобіжний вплив на конкретні соціальні групи населення (а у КВУЗТ –

відповідно на засуджених), що піддаються впливу негативних тенденцій.

Третій рівень (низький) пов’язаний з індивідуально-запобіжним впливом на

конкретних осіб. Як справедливо зазначається з цього приводу у спеціальній

кримінологічній літературі, «подібне розмежування запобіжних заходів за

обсягом на індивідуальні та загальні має особливе значення для практики,

оскільки ґрунтується, насамперед, на відмінностях у механізмі детермінації

злочинів» [51, с. 330]. А щодо тих злочинів (у т. ч. злочинів проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ), для яких обов’язковою ознакою кримінологічної

характеристики є наявність жертви злочину, а з позицій кримінального
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процесу – потерпілого, доцільним є виділення віктимологічного рівня

запобігання.

Приступаючи до дослідження загальносоціального запобігання

злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, зазначимо, що «мета

загального запобігання злочинності досягається також у ході здійснення

народногосподарського, культурного будівництва, удосконалення ідейно-

виховної роботи. Поліпшення матеріального забезпечення, підвищення

культурного рівня і свідомості громадян створюють умови для зменшення

злочинних проявів у суспільстві, сприяють успішній боротьбі з ними. Однак,

незважаючи на велике значення в боротьбі зі злочинністю, соціальні

перетворення не є вирішальними в цьому плані. Боротьба зі злочинністю

повинна здійснюватись усіма засобами, які є в розпорядженні

суспільства» [197, с. 193].

Оскільки під загальносоціальним запобіганням розуміється позитивний

розвиток суспільства в цілому, вдосконалення його економічних, політичних,

соціальних та інших інститутів, що об’єктивно сприяє усуненню з життя

кризових явищ і диспропорцій, котрі живлять злочинність, то щодо КВУЗТ

(виправних колоній) це означає, що превентивний потенціал даного виду

запобігання чинить опосередкований вплив на злочинність, переслідуючи

більш глобальні цілі, спрямовані на нормальне забезпечення процесу

виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі в цілому, а не

тільки на нейтралізацію криміногенних детермінант, які продукують

вчинення засудженими злочинів.

Більшість із загальносоціальних заходів запобігання злочинам проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ, окрім загальнодержавних [201] та

регіональних [202] програмних документів, має бути вміщено в

концептуальних документах щодо функціонування органів та установ

Міністерства юстиції України  в сфері виконання покарань і пробації.

Концепція державної політики у сфері реформування Державної

кримінально-виконавчої служби України [203] запобігання злочинам в
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установах виконання покарань розуміє як різноманітну, багатоаспектну

діяльність організацій і трудових колективів, спрямовану на перешкоджання

злочинним проявам і в тому числі на усунення причин і умов їх вчинення.

Однією з обставин, що зумовила свого часу необхідність розроблення та

подальшого прийняття зазначеної Концепції, стало збільшення питомої ваги

соціально деградованих громадян за рахунок осіб (а їх більше половини), які

неодноразово відбували покарання у місцях позбавлення волі. Це – особлива

категорія осіб: які втратили соціально корисні зв’язки, не мають трудових

навичок, освіти, рано встали на злочинний шлях. Саме вони становлять

найбільшу стурбованість для адміністрації установ виконання покарань,

оскільки мають стійкі кримінальні установки.

Як відомо, саме відсутність антикриміногенного попереджувального

результату неминуче спричиняє збільшення кількості нових злочинів,

учинених особами, які вже потрапляли в поле зору правоохоронних органів.

У той же час вирішення цієї проблеми є аж ніяк не лише прерогативою

правоохоронних органів. Адже рецидивна злочинність, у відомому сенсі, – це

концентрований наслідок усіх недоробок, прорахунків, непорозумінь, часом

просто явних провалів курсу кримінально-правової, кримінологічної,

кримінально-виконавчої політики. Згадуючи відоме з кінця XIX ст., і яке

давно стало крилатим, висловлювання класика кримінології Ш. Лакассаня,

про те що кожне суспільство має тих злочинців, яких воно заслуговує, можна

з упевненістю сказати, що рецидивна злочинність є результатом і одночасно

показником усіх вад суспільного розвитку. Звідси оптимальна організація

практичної превентивної роботи з недопущення повторного вчинення

злочинів одними і тими ж правопорушниками стає справою величезної

державної важливості.

Проблемою в контексті вироблення загальносоціальних засад протидії

злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ є те, що в місцях

позбавлення волі особистість кожного конкретного засудженого вивчається

недостатньо предметно і глибоко. Звідси необхідність більш глибокого
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вивчення особистісних особливостей. Вивчення особистості засудженого –

це складний та багатогранний процес, що полягає в отриманні та аналізі

значної кількості відомостей про особистість засудженого з метою

використання цих даних при плануванні та організації роботи з його

виправлення і ресоціалізації [205; 206].

Зазначена проблема актуалізується ще й тим, що в результаті

реформування кримінально-виконавчої системи в місцях позбавлення волі

залишиться найбільш складна в частині здійснення виправного впливу

категорія засуджених, більшість яких раніше відбували покарання. Більше

того, вдосконалення інституту позбавлення волі відповідно до Концепції

державної політики у сфері реформування Державної кримінально-

виконавчої служби України передбачає в тому числі:

– забезпечення переходу від тримання засуджених у гуртожитках

казарменого типу до блочного (камерного) їх розміщення зі збільшенням

норми жилої площі на одного засудженого шляхом технічного

переоснащення і реконструкції установ виконання покарань, будівництва

нових та реконструкції існуючих слідчих ізоляторів, упровадження

енергозберігаючих технологій;

– розроблення і впровадження науково обґрунтованих методик та

програм психолого-педагогічного вивчення особистості засудженого і

засобів корекції його поведінки, а також спеціалізованих методик та

рекомендацій щодо форм і методів впливу на засуджених за допомогою

програм диференційованого виховного впливу;

– організації обов’язкової соціально-педагогічної підтримки і

соціально-психологічного супроводження засуджених і осіб, узятих під

варту;

– удосконалення системи стимулювання засуджених до

законослухняної поведінки та ресоціалізації шляхом запровадження

поетапної зміни умов їх тримання, розроблення та впровадження системи

критеріїв оцінки ступенів виправлення засуджених, налагодження дієвої
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взаємодії органів та установ виконання покарань із суб’єктами соціального

патронажу осіб, звільнених із місць позбавлення волі;

– забезпечення засудженим можливості здобуття повної загальної

середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах виправних та

виховних колоній, сприяння у здобутті ними вищої освіти;

– забезпечення розмежування функцій режимних підрозділів і

підрозділів, які відповідають за проведення соціально-виховної та

психологічної роботи із засудженими [207].

Із вказаної Концепції випливає, що в основі вдосконалення виконання

позбавлення волі (а його метою, як випливає із чинного законодавства (ч. 2

ст. 50 КК України) є не тільки кара, а й виправлення засуджених, а також

запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими

особами) лежить максимальне врахування особливостей різних категорій

засуджених, індивідуальних особливостей кожного з них. Саме на цій основі

повинна будуватися система запобігання злочинам проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ. Про важливість вивчення особистості засудженого свідчить

хоча б і той факт, що окремі вчені у галузі кримінально-виконавчого права

вважають її неналежне вивчення однією із причин вчинення злочинів в

установах виконання покарань [208]. Звичайно, не можна виправити всіх

засуджених, які перебувають сьогодні в місцях позбавлення волі, особливо

перебували там неодноразово, серед яких є такі, які взагалі не захочуть

ставати на шлях виправлення, оскільки велику частину свого життя прожили

в умовах несвободи і непогано для цих умов адаптувалися. Однак,

переглянувши діяльність КВУЗТ з трьох позицій, можна говорити про зміни,

які обов’язково відбудуться в особистісних установках засуджених, у тому

числі рецидивістів:

1) необхідно поступово переходити від системи бараків, які

представляють собою виправні колонії (найбільш поширений вид установ

виконання покарань в Україні) до тюрем із камерами, що відповідають

міжнародним гуманістичним вимогам відбування покарання у виді
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позбавлення волі. Звідси і вирішення багатьох психологічних і

кримінологічних проблем [200, с. 31]. Так, умови барачної системи

виправних колоній не дозволяють здійснити елементарне для людини:

задуматися, зосередитися, побути наодинці з самим собою. Все це не може

сприяти процесу виправлення засуджених. Більше того, барачна система

відбування покарання у виді позбавлення волі є сприятливим підґрунтям

виникнення міжособистісних конфліктів серед засуджених, котрі посідають

чільне місце у механізмі злочинної поведінки, зокрема взаємовідносинах

злочинець–жертва при вчиненні злочинів проти життя та здоров’я особи у

КВУЗТ.

За даними дослідження І. Г. Богатирьова та М. С. Пузирьова, у місцях

позбавлення волі конфлікти є найбільш розповсюдженими порушеннями і

становлять понад 60 % від їх загальної кількості [23, с. 119]. При цьому серед

їх детермінант пріоритетними є індивідуальні особливості засудженого та

характер його взаємовідносин з іншими особами, які відбувають покарання в

установі виконання покарань. Також одиночне тримання засуджених у

тюрмах, як на це вказує позитивний зарубіжний досвід [209; 210, с. 63–72],

надасть можливість у повному обсязі реалізувати засудженим право на

особисту безпеку, звівши об’єктивну можливість вчинення злочинів проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ до мінімуму;

2) нині вже треба вести мову про підготовку нового покоління

співробітників установ виконання покарань для роботи із засудженими,

позбавленими волі. Ці співробітники повинні володіти знаннями психології

засуджених, методами клінічної бесіди з ними, методами вивчення та

педагогічного впливу на них, мати психоаналітичну підготовку [200, с. 32].

Майбутніх співробітників пенітенціарної системи необхідно

диференційовано готувати з урахуванням подальшої роботи: із засудженими

у місцях позбавлення волі або із засудженими, що перебувають обліку в

кримінально-виконавчій інспекції. Робота психологів із засудженими,

позбавленими волі, не повинна бути епізодичною;
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3) великі побоювання сьогодні викликає зростання кількості посадових

злочинів, учинюваних співробітниками установ виконання покарань. Навряд

чи засуджений буде замислюватися про каяття у вчиненому злочині,

спостерігаючи, як на його очах самі представники адміністрації вчиняють

неправомірні дії [200, с. 32]. Ще один аспект порушеної проблеми окремі

вітчизняні дослідники пов’язують як зі злочинами корупційної спрямованості

у пенітенціарній системі України [211], так і з проникненням заборонених

предметів до установ виконання покарань (що в окремих випадках

відбувається не без допомоги адміністрації установи, її недозволених зв’язків

із засудженими) [152; 154; 155], що у 37,5 % були знаряддями вчинення

злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ. Так, із метою більш

глибокого вивчення етіології означеної в цьому пункті проблеми й

відповідно вироблення пропозицій щодо оптимізації однойменного напряму

загальносоціального рівня запобігання злочинам проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ вітчизняними дослідниками за спеціально розробленою

анкетою були опитані 500 працівників ДКВС України із числа атестованого

складу.

На питання, як Ви відноситесь до осіб, засуджених за умисне вбивство,

50 % відповіли, що відносяться вкрай негативно; у цілому негативно – 22 %;

байдуже – 28 %. Аналогічні відповіді, з деякою похибкою в позитивну чи

негативну сторону, отримані щодо ґвалтівників, осіб, засуджених за

вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних, психотропних й інших

речовин, грабіжників.

На питання, як Ви відноситесь до представників адміністрації установ

виконання покарань, які вчиняють правопорушення у сфері службової

діяльності, відповіді мали наступний вигляд: зокрема: а) «неслужбові зв’язки

із засудженими» – 33 % відповіли, що розуміють таких осіб і співчувають;

33 % – розуміють, але не співчувають; 34 % – не розуміють; б) зловживання

службовим становищем – 11 % розуміли і співчували; розуміли, але не

співчували – 33 %; не розуміли – 56 %.
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На питання, як Ви думаєте, під впливом яких обставин вчиняється

більшість злочинів і правопорушень персоналом установ виконання

покарань, зокрема: а) зловживання службовим положенням – 40 % відповіли,

що під впливом обставин зовнішнього характеру; стільки ж – «внутрішнього

порядку»; 20 % – у силу випадкових обставин; б) незаконні дії по

відношенню засуджених: відповідно 35 % (зовнішні обставини); 37 %

(внутрішні); 28 % (випадковість); в) чи потрібно впроваджувати у

поводженні із засудженими міжнародні стандарти відповіді мали такий

вигляд: так – 55 %, ні – 35 %, байдуже – 10 %.

На питання, які стресові ситуації обумовлюють вчинення

правопорушень і злочинів персоналом установ виконання покарань у сфері

службової діяльності, 305 респондентів відповіли, що це є відсутність

соціального захисту; 10 % – провокуюча поведінка засуджених; 15 % –

побутові проблеми; слабка дія закону – 15 %; інші – відсутність нормальних

умов роботи (30 %) [48, с. 140–141].

Як справедливо наголошується у матеріалах колегій ДПтС України,

спеціальних наукових дослідженнях із пенітенціарної проблематики, саме

професіоналізм практичних працівників, знання причин і умов вчинення

злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, механізму злочинної

поведінки тощо відіграють важливу роль у запобіганні цим злочинам.

Водночас набуття відповідних професійних знань і навичок персоналом

КВУЗТ щодо володіння позитивними процесами й уміннями нейтралізації

негативних процесів у середовищі засуджених є запорукою забезпечення

стабільної безпеки життєдіяльності виправних колоній, що об’єктивно

ліквідовує передумови виникнення, розвитку конфліктних ситуацій серед

засуджених та вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи.

Зарубіжні дослідники пенітенціарної кримінології вбачають одним із

напрямів оптимізації запобіжної діяльності установ виконання покарань

(у т. ч. щодо запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ)

спеціальну професійну підготовку пенітенціарного персоналу, яка може
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досягатися шляхом проходження курсового навчання або підвищення

кваліфікації через вивчення такої навчальної дисципліни спеціалізації, як

«Організація діяльності установ виконання покарань щодо запобігання

злочинам і порушенням режиму» [212, с. 293]. При розробленні її концепції

Р. Є. Джансараєва пропонує враховувати наявний на цей рахунок досвід у

спеціалізованих навчальних закладах країн СНД [213; 214; 215; 216; 217;

218]. У контексті предмета нашого дослідження тематичний план такого

спецкурсу може передбачати відповідну тему, що міститиме логічно

пов’язані навчальні питання щодо запобігання насильницькій злочинності в

установах виконання покарань, наприклад:

Тема № 11 «Організація запобігання насильницьким злочинам і

порушенням режиму в установах виконання покарань»

Навчальні питання:

1. Кримінологічна характеристика актів агресії і аутоагресії в місцях

позбавлення волі.

2. Особистісні особливості насильницького злочинця в установах

виконання покарань.

3. Факторний комплекс агресії і аутоагресії.

4. Тактика розпізнання серед засуджених потенційно агресивних осіб,

їх облік, оперативно-розшукова профілактика, виховний вплив.

5. Виявлення і запобігання підготовлюваним насильницьким злочинам.

6. Припинення ситуативних злочинів проти особи.

7. Загальна превенція кримінального насильства в місцях позбавлення

волі.

8. Особливості взаємодії служб і підрозділів установ виконання

покарань із запобігання насильницьким злочинам.

Так, наприклад, у пенітенціарній системі все більшої актуальності

набуває роль пенітенціарних психологів, що зумовлено початком підготовки

фахівців зазначеного профілю Інститутом кримінально-виконавчою служби

на психологічному факультеті з 2011 р.; тому необхідність впровадження
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нових індивідуальних форм роботи, що забезпечують надання адресної

психологічної допомоги засудженому з урахуванням його соціально-

психологічної характеристики є важливим і необхідним нововведенням у

пенітенціарній практиці [200, с. 35].

Запобіганню злочинам у місцях позбавлення волі взагалі, та злочинам

проти життя та здоров’я зокрема, досить ефективно сприяє робота

священнослужителів традиційних для України конфесій, у зв’язку цим

адміністрації КВУЗТ налагоджують активну співпрацю із останніми. Якісне

використання цього виду співпраці, а саме богослужіння серед засуджених,

проповіді, вивчення релігійної літератури та пропаганда релігійних норм

життя допомагають засудженим розкаятися у своїх вчинках, змінюють їх

світогляд і в результаті значну частину із них ставить на шлях виправлення.

Важливим є і необхідність більш широкого застосування методів

психотерапевтичного напряму роботи із засудженими до тяжких та особливо

тяжких (переважно насильницької спрямованості) злочинів, впровадження

інноваційних технологій, адаптація позитивного досвіду зарубіжних країн у

цій сфері. Для зазначеної категорії засуджених необхідним є розроблення

базових (обов’язкових) програм психологічної корекції особистості для

формування соціальної спрямованості засуджених, профілактики

деструктивних виявів, їх ресоціалізації та подальшої інтеграції у суспільство

[200, с. 37]. Застосування таких програм буде, на наш погляд, сприяти

вивченню та корекції особистості засудженого. Розроблення, розвиток і

впровадження психотерапевтичного напряму роботи пенітенціарного

психолога дасть можливість поставити роботу фахівців на більш високий

рівень.

Як справедливо зазначають сучасні вітчизняні дослідники, «для

загальної профілактики доцільно організовувати читання лекцій на

загальноправові теми ознайомлювального характеру (правові університети) з

добре продуманою тематикою і складом лекторів, наступним опитуванням

або анкетуванням слухачів для з’ясування результативності правової
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пропаганди. Із цією ж метою слід використовувати

загальнопопереджувальний вплив наочного застосування правових норм під

час виїзних засідань судів у колоніях» [51, с. 341].

Зазначений напрям потребує активізації в силу того, що за

результатами проведеного нами дослідження, лише 5,6 % кримінальних

справ і кримінальних проваджень по злочинах проти життя та здоров’я

особи, вчинених засудженими до покарань, пов’язаних з позбавленням волі,

було розглянуто у відкритих виїзних судових засіданнях у КВУЗТ.

Отже, основними результатами запропонованих у цьому підрозділі

дослідження загальносоціальних заходів запобігання злочинам проти життя

та здоров’я особи у КВУЗТ мають стати:

– зниження рівня рецидивної (як пенітенціарної, так і

постпенітенціарної) злочинності в країні;

– створення реально діючого механізму соціальної реабілітації осіб,

звільнених від відбування покарань;

– працевлаштування осіб, звільнених із місць позбавлення волі

(передбачити систему квотування робочих місць для такої категорії осіб);

– зміна ідеології застосування основних засобів виправлення і

ресоціалізації засуджених у місцях позбавлення волі з посиленням

психолого-педагогічної роботи з особистістю та підготовки її до життя на

волі [200, с. 32].

Позитивним результатом реалізації цих пропозицій бачиться створення

оптимальних умов ефективності кримінально-правової, кримінологічної та

кримінально-виконавчої політики в якості запоруки загальнодержавної

стратегії запобігання рецидивній злочинності.

Вищевикладене дає змогу зробити висновок, що жодні заходи

запобігання вчиненню злочинів проти життя та здоров’я особи у місцях

позбавлення волі не приведуть до належного результату без глобальної

гармонізації суспільних відносин [2, с. 131].
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3.2. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам проти

життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого

типу

Оскільки загальносоціальне запобігання здійснюється через сукупність

великомасштабних заходів, що забезпечують прогресивний розвиток

суспільства та його інститутів, то в межах КВУЗТ воно буде спрямовано на

забезпечення нормального процесу виконання та відбування покарань,

пов’язаних з позбавленням волі. У свою чергу, спеціально-кримінологічне

запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ буде

сконцентровано на активній і цілеспрямованій нейтралізації антисоціальних

явищ і процесів, що відбуваються у виправних колоніях [33].

Відповідно до кримінологічного аналізу реального стану оперативної

обстановки у КВУЗТ з метою недопущення і своєчасного відвернення

задумуваних засудженими злочинів проти життя та здоров’я особи у

названих установах слід користуватися розробленими науковими та

практичними методиками й підходами до цієї проблеми. З цією позицією

погоджується О. М. Джужа: «Створення науково обґрунтованої моделі

запобіжної діяльності силами та засобами УВП, усіх складових її структури,

удосконалення механізму дії оперативних, правозастосовних, виховних та

інших запобіжних заходів надає змогу визначити підсистему запобігання, яка

логічно випливає із цілісної загальносоціальної системи...» [219, с. 581].

Таким чином, розглядаючи питання профілактики, відвернення та

припинення злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, слід

зазначити, що під час стабільного функціонування всіх підрозділів названих

установ, у разі належного виконання всіх важливих для життєдіяльності

функцій із дотриманням законності й правопорядку, а також ефективним

прогнозуванням, комплексним та іншими видами планування

профілактичних заходів і контролем за їх реалізацією, ймовірність

досліджуваних злочинів значно знижується.
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У цьому зв’язку В. В. Коваленко, аналізуючи сучасну кримінальну

ситуацію в установах виконання покарань України, наголошує на важливості

аналізу оперативного стану в цих установах, його основних елементів, етапів

спеціально-кримінологічного запобігання злочинам в установах виконання

покарань, а також на комплексному плануванні діяльності у відповідних

розділах, які визначають основні напрями профілактичної роботи всіх служб

установ виконання покарань (організаційно-управлінські, оперативного,

режимного, виховного впливу, заходи у сфері матеріально-побутового та

медичного забезпечення та ін.) [220].

Значну роль серед заходів спеціально-кримінологічного запобігання

злочинам у КВУЗТ (зокрема умисним вбивствам, котрі належать до

досліджуваних нами злочинів) сучасні вчені, на підставі опитування

практичних працівників виправних колоній (на що вказали 55,3 %

респондентів), відводять режимним вимогам, які пронизують увесь процес

виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі [51, с. 355]. На

першорядність режимних вимог, зокрема заходів щодо забезпечення

належного внутрішнього розпорядку (що підтверджено думкою 43,2 %

респондентів), вказують і зарубіжні дослідники запобігання злочинам проти

життя, вчинюваним засудженими у виправних колоніях [222, с. 205].

Результати проведеного нами анкетування 336 співробітників виправних

колоній також засвідчили вагому запобіжну роль режиму у КВУЗТ. Зокрема,

66,7 % респондентів вказали, що саме забезпечення належної організації

режиму у виправних колоніях сприяє підвищенню ефективності запобігання

злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ (дод. В).

Так, як зазначалося нами в розділі 2 дослідження, 38,9 % злочинів

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ вчинювалися засудженими із

застосуванням знарядь що значно полегшували їм реалізувати свої злочинні

наміри, а саме мова йде про ті знаряддя що справляють колючий,

колючоріжучий, рубаючий, роздроблючий або ударний ефект (в більшості

випадків, це так звані «заточки», ножі, багнети, сокири, кастети тощо).
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Наявність таких предметів у засуджених вказує на необхідність підвищення

ефективності нагляду за засудженими у всіх місцях їх перебування та руху,

якості проведення обшуків та оглядів осіб, які відбувають покарання, їхніх

речей і одягу, а також приміщень та території виправних колоній, а також

поліпшення рівня оперативно-розшукової роботи.

Незадовільна організація зберігання, видачі та обліку робочого

інструменту, який засудженні переробляють, або прямо використовують для

вчинення злочинів у 33,3 % випадків призвело до вчинення ними саме

злочинів проти життя та здоров’я особи під час відбування покарання.

Наведені тенденції підтверджуються й анкетуванням співробітників

виправних колоній. Так, 87,5 % респондентів зазначили, що наявність

заборонених предметів у засуджених сприяє вчиненню злочинів проти життя

та здоров’я особи у КВУЗТ. Серед таких предметів найбільш небезпечними у

механізмі вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, на

думку опитаних співробітників, є:

– колючо-ріжучі предмети (62,5 %);

– спиртовмісні речовини (56,3 %);

– наркотичні засоби (47,9 %);

– засоби мобільного зв’язку, гроші, еротичні матеріали і т. п. (22,9 %);

– гральні карти (18,8 %) (дод. В).

Ураховуючи викладене і ґрунтуючись на останніх дослідженнях

пенітенціарної злочинності, спеціально-кримінологічними заходами

запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ за цим

напрямом мають бути:

– забезпечення зосередження заточувального й металорізального

обладнання в місцях цехів, що добре проглядаються, з тим щоб усунути

випадки використання його не за призначенням;

– контроль за суворим дотриманням графіка роботи заточувального

й металорізального обладнання;
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– здійснення обов’язкового відключення основного електроживлення

та опечатування заточувального й металорізального обладнання на

виробничих ділянках у неробочий час;

– забезпечення більш суворого добору засуджених, які працюють на

заточувальному й металорізальному обладнанні, при цьому першочергова

увага має приділятися не виробничій та господарській необхідності,

а проблемам забезпечення режиму та нагляду;

– підвищення ефективності проведення обшукової роботи за рахунок

раціонального використання людського чинника в поєднанні з широким

спектром інженерно-технічних засобів [51, с. 356].

Нині вітчизняні дослідники з пенітенціарної кримінології наголошують

на важливості широкого застосування кримінально-правових засобів у

запобіганні (профілактиці та припиненні) злочинам, що вчиняються

засудженими під час відбування покарань [183, с. 174–175; 51, с. 340–344].

Причому одні дослідники відносять заходи кримінально-правового характеру

до загальносоціальних заходів запобігання злочинам (І. М. Копотун), інші –

до спеціально-кримінологічних (І. Г. Богатирьов, Д. О. Зубов, В. В. Маковій).

Особисто ми дотримуємося другої позиції в силу того, що із галуззю

кримінального права найтіснішим чином пов’язано саме спеціально-

кримінологічне, а не загальносоціальне, запобігання.

У контексті цього напряму зазначимо, що важливим заходом

спеціально-кримінологічного запобігання злочинам проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ є підвищення ефективності реагування адміністрації

виправних колоній на відомі їй факти погроз вбивством, адже саме ця

обставина у 16,7 % випадків штовхала засуджених, щодо яких

висловлювалася така погроза, на вчинення умисного вбивства засудженого,

який власне таку погрозу висловлював.

Разом із тим, практика діяльності виправних колоній у цьому напрямі

виявила такий негативний аспект. Незважаючи на те, що фактично

переслідування інших засуджених у формі погрози вбивством утворює
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самостійний склад злочину (ст. 129 КК України), в окремих випадках (і ця

практика є вкрай недопустимою) подібні факти розглядаються

адміністрацією виправної колонії в якості порушення режиму відбування

покарання і тягнуть застосування заходів дисциплінарного впливу. Тому

невипадково, що протягом 2008–2013 рр. в установах ДПтС України було

відкрито лише одне кримінальне провадження (у 2013 р.) за фактом учинення

злочину, передбаченого ст. 129 КК України.

Зазначена проблема підіймається і зарубіжними дослідниками, які

вказують, що кримінально-правові заходи (порушення кримінальної справи)

було вжито лише в 3,4 % випадків погроз, висловлених на адресу

засудженого або представника адміністрації виправної колонії, або інших

осіб, що, на думку Ю. А. Мамонтова, є свідченням недостатнього

використання правових заходів профілактики злочинів у виправних колоніях.

У 20,7 % – за фактами висловлених погроз вживалися заходи

дисциплінарного порядку. Обмежувались проведенням профілактичної

бесіди (12,6 %), у 9,2 % – засуджених, щодо яких було висловлено погрозу,

помістили в безпечне місце, у 10,35 % – перевели в іншу колонію, в 16,1 % –

засуджених, які висловили погрозу вбивством, письмово попередили про

кримінальну відповідальність, у 21,8 % випадків жодних заходів не було

вжито. Інша, в тому числі не встановлена реакція адміністрації виправних

колоній на факти висловлених погроз щодо інших осіб, склала 57 %, що

свідчить про бездіяльність адміністрації виправних колоній у цьому

питанні [222, с. 208–209].

Ураховуючи зазначене, хочемо звернути увагу практичних працівників

КВУЗТ, що в пенітенціарній сфері проблема висловлювання погроз

вбивством має більш криміногенне забарвлення, порівняно з умовами

вільного суспільства, в силу наведених нижче обставин.

Так, в умовах виправних колоній суттєво збільшується ймовірність

реалізації висловленої засудженим погрози вбивством іншого засудженого,

оскільки той, хто погрожує, який хотів би зберегти або зміцнити свій
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авторитет серед засуджених, повинен стримати слово і привести загрозу

у виконання.

Крім того, особа засудженого, який погрожує, особливо раніше

судимого за тяжкі насильницькі злочини, свідчить про реальну можливість

виконання обіцянки вчинити протиправні дії. Тому в більшості випадків є

підстави побоюватися здійснення висловленої або вираженій в іншій формі

погрози вбивством.

Тому адміністрація виправної колонії повинна давати відповідну

правову оцінку діям, пов’язаним із погрозою вбивством, висловленої в тій чи

іншій формі засудженим, і за наявності підстав силами оперативних

підрозділів клопотати перед органом досудового розслідування про відкриття

кримінального провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого

ст. 129 КК України. Однак вибіркове дослідження показує, що адміністрація

виправних колоній на висловлення подібних погроз, що стали їй відомі,

застосовує такі заходи:

– засуджений притягався до дисциплінарної відповідальності (62,5 %);

– він був притягнутий до кримінальної відповідальності (14,6 %);

– жодних наслідків не наставало (8,3 %);

– із засудженим проводилась профілактична бесіда (6,3 %);

– він попереджався про притягнення до дисциплінарної

відповідальності (4,2 %);

– засуджений переводився до іншого відділення, ізолювався (2,1 %);

– фактів висловлювання погроз не траплялося (2,1 %) (дод. В).

Підвищена, порівняно з рештою осіб, які проживають у державі,

«беззахисність» засуджених дала підстави ряду вчених запропонувати ввести

підвищену відповідальність за вчинення злочинів як щодо осіб, які

відбувають покарання, так і винними у вчиненні таких злочинів. Зокрема,

Ф. Р. Сундуров і Л. В. Бакуліна вважають за необхідне визнавати вчиненими

при обтяжуючих обставинах вбивство особою, яка відбуває позбавлення волі,

іншої людини, включаючи засудженого; умисне заподіяння тяжкої шкоди
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здоров’ю, умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров’ю, катування,

насильницькі дії сексуального характеру та ін. [223, с. 209]. Схожу позицію у

своєму монографічному дослідженні висловив і вітчизняний дослідник

пенітенціарної злочинності І. М. Копотун, пропонуючи ввести підвищену

кримінальну відповідальність за злочини, вчинені у виправних колоніях [51].

Зазначені пропозиції підтверджуються й анкетуванням співробітників

виправних колоній. Так, 83,3 % респондентів вважають необхідним

посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, у тому числі

проти життя та здоров’я особи, в умовах КВУЗТ, враховуючи підвищений

ступінь суспільної небезпеки пенітенціарного рецидиву (дод. В).

Визнати подібні пропозиції як панацею навряд чи доцільно. Вважаємо,

що більш раціональним було б передбачити підвищені заходи

дисциплінарної відповідальності адміністрації виправних колоній при

вчиненні засудженими злочинів, на що вказало 37,5 % опитаних нами

співробітників цих установ (дод. В). Існування думки, висловленої названими

вище авторами, підтверджує необхідність зміни підходів до системи

виправно-виховного впливу на засуджених, забезпечення їх безпеки і

дотримання законних прав та інтересів цієї групи осіб. Про їх порушення

свідчить і та обставина, що нерідко переростанню виниклих між

засудженими неприязних відносин у серйозний конфлікт сприяє несвоєчасне

реагування на конфліктну ситуацію з боку співробітників оперативно-

режимних та інших підрозділів виправної колонії, небажання адміністрації

втручатися в діяльність існуючих в місцях позбавлення волі злочинних

угруповань засуджених. Відзначаються і випадки підкупу адміністрації

виправних колоній [224, с. 448].

У пенітенціарній практиці завжди існувала проблема, що деякі

вбивства інсценувалися як самогубства, або важливість цього аспекту

проблеми полягає в тому, що, як зазначено вище, згідно зі ст. 129 КК України

доведення до самогубства утворює самостійний склад злочину. В аспекті

цього доцільним буде звернення до дій чергового помічника начальника
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установи (ЧПНУ) у випадку спроби самогубства або самогубства

засудженого, алгоритм яких, за результатами дослідження, має бути

наступним. Так, у разі отримання інформації про самогубство засудженого

ЧПНУ повинен:

– прибути на місце події;

– з’ясувати, чи вжиті заходи щодо його спасіння;

– викликати за тривогою медичного і оперативного працівника;

– спільно із медичним працівником визначити по зовнішнім ознакам,

чи немає ознак насильницької смерті;

– при наявності ознак життя особа доставляється до медичної частини

для надання медичної допомоги;

– установити особу засудженого, організувати охорону місця події та

забезпечити зберігання речових доказів;

– вжити заходів щодо затримання осіб, які перебували на місці події,

очевидців та їх опитування;

– доповісти про подію начальнику установи і черговому по

територіальному органу ДПтС України;

– після прибуття оперативного працівника докладно поінформувати

його про обставини події і проведені початкові дії;

– після прибуття начальника колонії доповісти йому про обстановку,

вжиті заходи і в подальшому діяти за його вказівкою.

Саме вмілі дії персоналу КВУЗТ у цьому напрямі можуть розглядатися

в якості антикриміногенного чинника на стадії виношування умислу на

вчинення умисного вбивства.

Так само має бути відпрацьовано алгоритм дій при надходженні

повідомлення про вбивство (виявлення трупа), умисне нанесення тілесних

ушкоджень на території установи. Зокрема, згідно з Інструкцією про

організацію роботи чергової частини Державного департаменту України з

питань виконання покарань та чергових частин його територіальних органів
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управління [225], у разі отримання інформації про вбивство (виявлення

трупа), умисне нанесення тілесних ушкоджень ЧПНУ зобов’язаний:

– прибути на місце події;

– надати за необхідності потерпілому допомогу і забезпечити його

евакуацію у медичну частину;

– викликати за тривогою медичного і оперативного працівника;

– установити особу потерпілого, організувати охорону місця події та

забезпечити зберігання речових доказів;

– доповісти про подію начальнику кримінально-виконавчої установи і

черговому по територіальному органу управління ДДУПВП;

– ужити заходів щодо встановлення та затримання підозрюваних;

– установити очевидців обставин події;

– негайно ізолювати підозрюваних в окремі камери дисциплінарного

ізолятора, виключаючи при цьому можливість переговорів між ними, а також

з іншими засудженими;

– ужити заходів щодо посилення охорони та нагляду;

– після прибуття оперативного працівника докладно поінформувати

його про обставини події і проведені початкові дії;

– після прибуття начальника колонії доповісти йому про обстановку,

вжиті заходи і в подальшому діяти за його вказівкою.

Оскільки зовнішньою (об’єктивною) причиною вчинення злочинів

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ є конфліктна криміногенна ситуація,

то вважаємо за доцільне розглянути в межах вироблених спеціально-

кримінологічних заходів запобігання досліджуваним злочинам методи її

виявлення та попередження.

Методи виявлення конфліктних криміногенних ситуацій:

1) кримінолого-психологічне дослідження в КВУЗТ;

2) оперативні прийоми виявлення;

3) вихід на місце, обхід житлових і виробничих зон, рейди та інші

способи [226].
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У цьому контексті особливе значення має якість підготовки та

професійна майстерність працівників КВУЗТ. Психологи та оперативники

повинні максимально використовувати свої знання та вміння щодо

планування відповідних заходів та побудови максимальної картини, яка б

характеризувала засуджених щодо ролі у потенційних конфліктах.

Щодо методів попередження конфліктних ситуацій то до них

відносять:

1) формування у засуджених навичок правильних взаємовідносин,

спілкування;

2) створення різних рад бригад, бригадирів, профілактики

правопорушень і т. д., які повинні стримувати окремих «активістів»;

3) контроль за діяльністю активу з боку адміністрації і самих

засуджених;

4) подальша диференціація засуджених, зокрема, за типом мотивації –

агресивною і корисливою;

5) вивчення в дільниці карантину, діагностики і розподілу

новоприбулих засуджених та їх розподіл по відділеннях і бригадах;

6) розкладання негативних угруповань засуджених як нестійких, так і

стійких. Нестійкі розкладаються шляхом розвінчання лідера, авторитету;

перерозподілу засуджених як усередині колонії, так і в інші установи, а

також застосовуючи інші прийоми. Стійкі угруповання можна розкласти

шляхом зосередження з максимальною концентрацією різних «злодіїв в

законі», авторитетів, лідерів в одній колонії, приміщенні камерного типу

тощо;

7) організація оперативних ігор з угрупованнями засуджених із метою

управління ними, вирішення ряду проблем колонії та інше;

8) підтримка, розвиток і використання існуючих угруповань

засуджених позитивної спрямованості;

9) створення «режимних» відділень і бригад колоній зі злісних

порушників установленого порядку відбування покарання;
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10) соціотехніка:

а) «розсічення» малої групи, що створює осередок напруженості;

б) «щеплення» – введення до складу групи засудженого, здатного

запобігти можливим розбіжностям її членів;

в) об’єднання двох протиборчих груп шляхом постановки спільної

мети, для досягнення якої необхідна взаємодія;

11) створення ситуації, в якій особи, які не користувалися авторитетом,

могли б проявити якості, що сприяють формуванню поважного до них

ставлення [227].

Значним блоком системи спеціально-кримінологічних заходів

запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ є

забезпечення безпеки засуджених від кримінальних загроз насильницького

характеру в період відбування покарання. В силу специфіки виконуваних

виправними колоніями завдань законодавець передбачив забезпечення

особистої безпеки засуджених, закріпивши у ст. 10 КВК України однойменне

право.

Поняттям «право засуджених на особисту безпеку» оперує наука

кримінально-виконавчого права, яка визначає його як міру можливої

поведінки засудженого під час відбування покарання, що визначена на

нормативно-правовому й особистісному рівнях, як така, яка забезпечує

захищеність життєво важливих інтересів людини та

громадянина [228, с. 238]. Визначення поняття «право засуджених на

особисту безпеку» є важливим як з позицій теорії права, так і практики його

реалізації та забезпечення на нормативно-правовому й особистісному

(віктимологічному) рівнях [228, с. 241].

Не заперечуючи цінності запропонованого І. О. Колбом визначення,

вважаємо, що механізм реалізації права засуджених на особисту безпеку

виявляється не зовсім сформованим, оскільки згідно з теорією кримінально-

виконавчого права [229] будь-якому праву суб’єкта відбування покарання
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(засудженого) має кореспондувати відповідний обов’язок суб’єкта виконання

покарання (органу чи установи виконання покарань).

Відповідну норму доцільно сформулювати як обов’язок персоналу

ДКВС України, доповнивши ч. 1 ст. 18 Закону України «Про Державну

кримінально-виконавчу службу України» пунктом такого змісту:

«забезпечувати особисту безпеку засуджених, застосовуючи комплекс

правових, управлінських, оперативно-розшукових, тактичних та спеціально-

превентивних заходів, спрямованих на запобігання можливій та усунення

явної небезпеки життю і здоров’ю засуджених, які відбувають покарання у

виді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк або

довічного позбавлення волі».

Досягнення мети покарання та кримінально-виконавчого

законодавства, вирішення завдань установ виконання покарань неможливо в

небезпечних умовах відбування позбавлення волі.

Можемо підтримати позицію окремих учених, які класифікують

систему заходів забезпечення безпеки засуджених від кримінальних загроз на

дві основні групи:

1) заходи, що застосовуються щодо особи, яка потребує захисту:

а) пов’язані з переведенням особи в безпечне місце, розташоване в

межах однієї установи виконання покарань;

б) пов’язані з переведенням особи в безпечне місце, розташоване за

межами установи виконання покарань;

2) заходи, що застосовуються до осіб, які становлять загрозу:

а) пов’язані з переведенням особи в іншу установу виконання

покарань;

б) запобіжні заходи [230, с. 412].

Безпека засудженого, його захищеність від фізичного та психічного

насильства з боку інших засуджених безпосередньо залежать від стану

режиму у виправній колонії, дисципліни серед засуджених та заходів, що

вживаються з метою їх поліпшення. Практика показує, що за наявності
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недоліків в організації режиму спостерігається зростання порушень

дисципліни з боку засуджених, зокрема збільшується кількість випадків

фізичної розправи в їх середовищі. Отже, організаційно-правові заходи,

спрямовані на зміцнення режиму у КВУЗТ і дисципліни засуджених,

сприяють забезпеченню безпеки засуджених. При цьому режим і дисципліна

виступають в якості комплексних засобів підтримання безпеки у виправних

колоніях. Зазначені позиції здобули міцну підтримку і серед опитаних нами

співробітників виправних колоній, що відображено в узагальнених

результатах їх анкетування (дод. В).

У чинному кримінально-виконавчому законодавстві отримали

закріплення такі заходи забезпечення безпеки засуджених від кримінальних

загроз у КВУЗТ: нагляд за засудженими (ст. 102 КВК України); заходи

дисциплінарного впливу на засуджених (ст. 130, 132 КВК України);

виховний вплив (гл. 19 КВК України); суворо регламентований розпорядок в

установах виконання покарань (розд. VІІ ПВР УВП); заходи безпеки в

установах виконання покарань (ст. 106 КВК України); переведення

засудженого в безпечне місце (ч. 3 ст. 10, ч. 1 ст. 151 КВК України); заходи

медичного характеру, спрямовані на забезпечення охорони здоров’я

засуджених (ч. 1 ст. 8 КВК України); поміщення засуджених в

дисциплінарний ізолятор або в карцери за постановою ЧПНУ до прибуття

начальників установ, але не більше ніж на 24 години (п. 88 ПВР УВП).

Перелічені заходи забезпечення безпеки засуджених від кримінальних

загроз не тільки закріплюють право засудженого на особисту безпеку, а і є

системою юридичних гарантій та заходів здійснення його безпеки з

урахуванням спеціального правового статусу засудженого і специфічних

умов виконання та відбування покарань. Залежно від виду призначеного

покарання та установи, в якій тримається засуджений, визначається його

особиста безпека та особливості її забезпечення.

Важливе місце у запобіганні злочинам проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ посідають оперативні підрозділи, основними завданнями яких є:
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забезпечення безпеки засуджених, персоналу колоній та інших осіб;

попередження і виявлення злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень

встановленого порядку відбування покарання; вивчення причин і умов, що

сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень; надання

правоохоронним органам, які здійснюють ОРД або кримінальне

провадження, допомоги в розкритті, припиненні та попередженні

злочинів [99; 231].

Завдяки цій діяльності запобігається на стадіях готування та замаху

основна маса злочинів, а також значна частка інших правопорушень,

перекриваються канали надходження до засуджених заборонених предметів,

вилучається значна їх частина. Зокрема, у 2013 р. зусиллями оперативних

підрозділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів попереджено

вчинення засудженими та особами, узятими під варту, понад 5,4 тис.

злочинів (проти 5330 за 2012 р.), а саме: не допущено захоплення заручників,

масових заворушень та інших резонансних злочинів. Майже вдвічі зменшено

кількість тяжких насильницьких злочинів (з 14 до 9) [122, с. 10].

Оперативні підрозділи установ виконання покарань являють собою

самостійну підсистему оперативних підрозділів, передбачених ст. 5 Закону

України «Про оперативно-розшукову діяльність». Це обумовлювалося

політикою держави і потребами правоохоронної практики у сфері боротьби з

рецидивною, у тому числі пенітенціарною злочинністю, в той або інший

історичний період, а також змінами кримінального, кримінального

процесуального та кримінально-виконавчого законодавства.

Досвід роботи оперативних підрозділів виправних колоній із

засудженими, схильними до вчинення злочинів, свідчить про те, що така

категорія засуджених не тільки не висловлює своїх намірів продовжити

злочинну діяльність, а й прагне переконати оточуючих у тому, що таких

намірів у них немає, що вони повністю виправилися. Такі особи нерідко

демонструють прагнення до праці, спеціально привертаючи до цього увагу

адміністрації, домагаючись, щоб це було помічено й зафіксовано. Вони і



140

зовні суворо дотримуються установленого порядку відбування покарання,

виявляють активність у діяльності самодіяльних організацій тощо.

Одночасно вивчають настрій засуджених, вишукуючи серед них однодумців,

зав’язують із ними близькі стосунки. Тому тільки оперативні підрозділи

виправних колоній, маючи у своєму розпорядженні необхідні сили і засоби, а

також повноваження проводити оперативно-розшукові заходи та за належної

організації їх роботи можуть успішно виконувати завдання щодо запобігання

злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ [6, с. 98].

Оперативні підрозділи виправних колоній проводять комплекс

оперативно-розшукових заходів щодо запобігання досліджуваним злочинам з

боку засуджених. Тому в профілактичній діяльності необхідно враховувати

сферу докладання їх зусиль, об’єкти впливу, наявність конкретних завдань,

особливості сил, засобів і методів, наявних у їх розпорядженні.

Протидіяти у КВУЗТ будь-якій злочинності без оперативних

підрозділів та їх арсеналу сил і засобів неможливо. Тобто, у даному контексті

слід говорити про оперативно-розшукове запобігання злочинам та

погодитися із С. І. Халимоном, який зазначає, що провідне місце

оперативних підрозділів у запобіганні злочинам, котрі вчиняються

засудженими в установах виконання покарань, зумовлено такими

обставинами:

– наявність кримінального досвіду у засуджених, які відбувають

покарання в пенітенціарних установах;

– обізнаність багатьох засуджених про методи роботи правоохоронних

органів (у тому числі оперативних підрозділів);

– наявність зазначеного співтовариства з його особливою

кримінальною ідеологією;

– виникнення суперечностей у взаєминах між засудженими та

персоналом;

– здатність засуджених ретельно приховувати наміри щодо

продовження злочинної діяльності;
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– латентність внутрішньогрупових кримінальних процесів у

зазначеному співтоваристві в установах виконання покарань;

– наявність у засуджених певної «кваліфікації» при вчиненні окремих

видів злочинів [233, с. 276–277].

Безпосередню увагу необхідно приділяти індивідуально-

профілактичній роботі з особами, від яких можна очікувати вчинення

суспільно небезпечного діяння, одночасно справляти індивідуально-

профілактичний вплив на цих осіб.

Аналогічна індивідуально-профілактична робота проводиться під час

підготовки до вчинення злочину групою засуджених. У таких випадках

індивідуально-профілактичні заходи стосуються як засуджених, які беруть

безпосередню участь у підготовці або вчиненні злочину, так і другорядних

учасників. При цьому необхідно здійснювати контроль за їх реагуванням на

проведені заходи.

Таким чином, оперативні підрозділи виступають в ролі основних

суб’єктів діяльності із запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ. Окрім того, оперативні підрозділи виправних колоній для

отримання інформації в інтересах попереджувальної роботи використовують

документальний метод, заснований на аналізі:

– звітності про стан злочинності та дисципліни засуджених;

– матеріалів прокурорських та інших перевірок;

– різних інформаційно-аналітичних матеріалів, що надійшли з апарату

ДПтС України та територіальних органів ДПтС України;

– матеріалів цензури кореспонденції засуджених;

– різної медичної документації та ін.

Використовуються також результати особистого спостереження

оперативних працівників за засудженими, спілкування з ними та їх родичами.

Здійснюючи збір оперативної інформації, здатної вплинути на характер

і результативність попереджувальної роботи, оперативні підрозділи

виправних колоній повинні звертати увагу на з’ясування мотивації злочинної
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поведінки об’єктів ОРД. Це перш за все підтримання престижу і завоювання

авторитету серед засуджених, прагнення до лідерства в їх середовищі, котре

переходить у ряді випадків у насильницьку, корисливу мотивацію типу

злочинної поведінки.

У попереджувальній роботі постійної уваги вимагають засуджені, які

перебувають в угрупованнях негативної спрямованості, постійно порушують

установлений порядок відбування покарання, негативно ставляться до

адміністрації, демонструють неприйняття будь-яких форм профілактичної

роботи.

Становить інтерес для запобігання злочинам проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ і низка ситуацій або факторів особистісного характеру,

впливати на які в інтересах запобігання цим злочинам можна як гласними,

так і негласними методами:

– наявність у значної кількості засуджених тих або інших невротичних

відхилень і психічних аномалій. Особи такого типу ставляться на

профілактичний облік;

– невисокий, як правило, загальноосвітній рівень засуджених,

примітивна структура потреб, негативна установка по відношенню до

потерпілого;

– емоційна нестійкість, нестриманість, відсутність можливості

самоуправління в екстремальних умовах, переважання емоцій над розумом;

– залежність від інших засуджених, нерідко від лідерів і авторитетів

кримінального середовища, складності у вирішенні конфліктів з іншими

засудженими;

– нетовариськість, песимізм, скритність, котрі нерідко знаходять вихід

в емоційному вибуху: насильство, злісне порушення установленого порядку

відбування покарання;

– підвищена тривожність, страхи, обережність, мінімальні контакти, що

нерідко призводить до невротичних або психічних відхилень, а отже, до

насильницьких дій, статевих ексцесів і т. п.
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Успішне вирішення оперативними підрозділами КВУЗТ завдань,

визначених у ст. 104 КВК України, багато в чому залежить від того,

наскільки правильно і науково обґрунтовано організовано їх повсякденну

діяльність. В обов’язковому порядку оперативні підрозділи КВУЗТ повинні

планувати заходи щодо попередження і виявлення злочинів, вчинених у

колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування покарання,

які повинні входити самостійним розділом у план роботи оперативного

відділу. Так, вивчивши у процесі дослідження позитивний досвід діяльності

оперативних підрозділів КВУЗТ за вказаним напрямом, ми дійшли висновку,

що в цьому розділі плану роботи оперативного відділу доцільно планувати:

виявлення недоліків і упущень в діяльності співробітників КВУЗТ, які

сприяють вчиненню злочинів, а також виявлення засуджених, які схильні до

вчинення злочинів та замишляють їх. Для цього оперативні працівники

закладають у плани вивчення та аналіз актів, рапортів, довідок, матеріалів

службових розслідувань, результатів інспектування, даних про вчинені

злочини та правопорушення, матеріали про відмову у відкритті кримінальних

проваджень і про притягнення засуджених до дисциплінарної

відповідальності; аналіз недоліків в організації праці, режимі тримання

засуджених, соціально-виховної роботи; аналіз матеріалів роботи

самодіяльних організацій засуджених; аналіз особових справ засуджених;

аналіз вхідної та вихідної кореспонденції засуджених; аналіз листів, скарг,

заяв громадян, посадових осіб, підприємств, установ, організацій; аналіз

прихованих процесів, що відбуваються в середовищі засуджених; проведення

опитувань обізнаних осіб; систематичні огляди житлових і виробничих зон та

об’єктів, розташованих у їх межах; безпосереднє проведення заходів щодо

усунення умов, що сприяють вчиненню злочинів, і здійснення оперативно-

профілактичного впливу на осіб, від яких можна очікувати вчинення

злочинів, із використанням гласних і негласних можливостей; постановка на

оперативно-профілактичний облік засуджених, які задумують вчинення

злочинів, і від яких можна очікувати вчинення злочинів; здійснення
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належного контролю за ходом усунення умов, що сприяють вчиненню

злочинів, та реагуванням засуджених на проведені відносно них

індивідуально-профілактичні заходи; заходи щодо виявлення, роз’єднання

угруповань засуджених негативної спрямованості, уточнення мотивів їх

вчинків та інших оперативно значущих даних; виявлення «авторитетів»,

лідерів засуджених, які приховують справжні наміри, і вжиття необхідних

заходів щодо їх компрометації; установлення осіб, які формують або

контролюють «общаки», і проведення заходів із вилучення; викриття осіб, які

злісно ухиляються від суспільно корисної праці і присвоюють результати

чужої праці, притягнення їх до відповідальності; участь у підборі та вивченні

кандидатів до самодіяльних організацій засуджених; проведення правової

пропаганди серед засуджених із роз’яснення закону про кримінальну

відповідальність, кримінально-виконавчого законодавства та інших

законодавчих актів; поповнення матеріалів оперативно-профілактичних

обліків; проведення операцій із затримання осіб, які доставляють

(перекидають) у житлові та виробничі зони для засуджених заборонені

предмети; виявлення конфліктних ситуацій, що виникають у середовищі

засуджених, з’ясування причин їх виникнення та усунення; збір необхідних

відомостей, що характеризують профілактуємого засудженого і його

оточення; проведення профілактичних бесід із профілактуємими, їх друзями,

родичами, іншими особами, які можуть здійснити на них позитивний вплив;

вирішення питань працевлаштування засуджених, схильних до вчинення

злочинів, на такі ділянки роботи, де вони перебували б під постійним

наглядом і контролем та не могли відлучатися зі своїх робочих місць, та ін.

[6, с. 124-126].

Наведені оперативно значущі позиції було покладено в основу

розроблення Пам’ятки оперативним працівникам щодо планування заходів із

попередження і виявлення злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень

встановленого порядку відбування покарання (дод. Ж).
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Позитивні результати роботи з попередження і виявлення злочинів,

вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування

покарання можуть бути досягнуті при більш високому рівні кваліфікації та

професійної майстерності співробітників КВУЗТ і в першу чергу

оперативних працівників, які є основною категорією співробітників цих

установ, які, маючи в своєму розпорядженні необхідні сили та засоби, за

допомогою оперативно-розшукових заходів, передбачених Законом України

«Про оперативно-розшукову діяльність», зможуть більш успішно вирішити

покладені на них завдання.

Підводячи підсумок за даним підрозділом, слід зазначити, що, на нашу

думку, важливу роль у спеціально-кримінологічному запобіганні злочинам

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ відіграють оперативні підрозділи

цих установ. Вони, використовуючи весь свій інструментарій гласних і

негласних способів, здійснюють раннє запобігання цим злочинам, вживають

заходів щодо виявлення та нейтралізації злочинних авторитетів і угруповань

засуджених негативної спрямованості.
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3.3. Індивідуально-профілактичні та віктимологічні заходи

запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-

виконавчих установах закритого типу

Запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

припускає особливу увагу до реалізації заходів індивідуально-

профілактичного впливу на засуджених, які мають яскраво виражені

агресивно-насильницькі установки. Це обумовлює виділення індивідуального

рівня запобігання досліджуваним злочинам, оскільки, як справедливо

наголосила О. А. Бірюкова, «вживані заходи загальносоціального та

загального спеціально-кримінологічного попередження в кінцевому рахунку

реалізуються за допомогою роботи з конкретною особистістю» [80, с. 161].

Як справедливо запропонував І. М. Копотун у проекті Інструкції із

запобігання злочинам серед засуджених, які відбувають покарання у

виправних колоніях, індивідуальне запобігання злочинам включає в себе

роботу з особами, поставленими на профілактичний облік, шляхом

проведення цілеспрямованої, планомірної та диференційованої роботи з

урахуванням психологічних особливостей їхньої особистості, характеру і

ступеня суспільної небезпеки вчинених ними злочинів та інших

особливостей, що мають значення для правильного вибору методів і засобів

запобіжного впливу [51, с. 467].

Сутність індивідуальної профілактики у КВУЗТ полягає в

систематичному виявленні осіб, схильних до вчинення правопорушень, із

метою постановки на профілактичний облік та здійснення

попереджувального, виховного впливу для їх виправлення.

На думку Г. С. Саркісова, індивідуальна профілактика злочинів, як і всі

інші види соціальної профілактики, являє собою діяльність особливого роду,

спрямовану на запобігання злочинам. При індивідуальній профілактиці

заходи впливу індивідуалізовані, персоніфіковані [235, с. 67]. Порушення

принципу диференційованого підходу веде до ігнорування головного
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критерію цього принципу – врахування особливостей особистості

засудженого.

У процесі індивідуальної профілактики в установах виконання

покарань І. В. Карєтніков, О. П. Василега умовно виділили кілька етапів:

– виявлення осіб, від яких найімовірніше можна очікувати вчинення

правопорушень та злочинів;

– вивчення цих осіб і джерел негативного впливу на них;

– здійснення щодо них заходів попереджувального (виховного) впливу,

що забезпечують виправлення засудженого, а також усунення джерел

негативного впливу на нього [236].

Поділяючи думку поіменованих авторів, ми розглянемо процес

індивідуальної профілактики злочинів проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ, виходячи з названих етапів.

Перший етап індивідуальної профілактики полягає у виявленні

засуджених, схильних до протиправної поведінки, тобто осіб, які володіють

психологічними якостями лідерів і організують у виправних колоніях

угруповання негативної спрямованості, діяльність яких направлена на

протидію законним вимогам адміністрації. У колоніях такими лідерами є так

звані «злодії в законі», «положенці», «смотрящі». Названі категорії

засуджених виступають організаторами злочинів, різного роду непокор,

масових заворушень, володіють підвищеною суспільною небезпекою, яка

полягає в тому, що вони підпорядковують своєму впливу інших осіб, які

відбувають покарання, організують або провокують різного роду групові

ексцеси. В угрупованнях негативної спрямованості широко поширені азартні

ігри, вживання спиртовмісних речовин і наркотичних засобів. Зазначені

особи байдужі до заходів виховного характеру.

Однак не тільки з лідерами негативних угруповань слід проводити

індивідуально-профілактичну роботу. Згідно з відомчими нормативно-

правовими актами ДПтС України, на профілактичний облік у КВУЗТ повинні

бути поставлені такі категорії засуджених:
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1) які прираховують себе до лідерів та «авторитетів» злочинного

середовища, «злодіїв у законі»;

2) засуджені за злочини проти основ національної безпеки;

3) засуджені за вбивство на замовлення;

4) засуджені за бандитизм;

5) наркоділки з міжрегіональними зв’язками;

6) схильні до вживання та розповсюдження наркотичних та

одурманюючих речовин, спиртних напоїв;

7) схильні до втечі;

8) схильні до нападу, захоплення заручників;

9) схильні до злісної непокори вимогам адміністрації та дій, що

дезорганізують роботу установ;

10) схильні до виготовлення зброї, вибухових пристроїв;

11) схильні до встановлення недозволених зв’язків;

12) які займаються поборами та притисненням інших засуджених;

13) організатори та активні учасники угруповань негативної

спрямованості;

14) організатори та учасники азартних ігор;

15) схильні до гомосексуалізму;

16) які мають психічні вади;

17) схильні до виготовлення заборонених предметів та інших речовин,

не передбачених виробничою програмою;

18) які перебувають у конфліктних відносинах з іншими засудженими;

19) які утримувались у дисциплінарному ізоляторі та приміщенні

камерного типу (одиночній камері).

Слід наголосити на тому, що у запропонованому проекті Інструкції

із запобігання злочинам серед засуджених, які відбувають покарання

у виправних колоніях [51, с. 461–471], І. М. Копотуном з метою оптимізації

вказаного напряму індивідуальної профілактики обґрунтовано розширення

переліку категорій засуджених, які підлягають постановці на профілактичний
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облік, а саме шляхом доповнення наведеного вище переліку такими

категоріями осіб:

– схильні до вчинення суїциду та заподіяння тілесних ушкоджень;

– засуджені за вчинення злочину під час відбування покарання

незалежно від зняття чи погашення судимості [51, с. 467–468].

За змістом нині чинної класифікації (без урахування пропозицій

І. М. Копотуна) адміністрацією КВУЗТ на профілактичний облік ставляться

тільки особи, які вчинили під час відбування покарання такі злочини, як

втеча, злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань,

дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань. Тим часом не

менш небезпечними категоріями є засуджені, які вчинили під час відбування

покарань такі злочини проти життя та здоров’я особи, як умисне вбивство,

умисне тяжке тілесне ушкодження, умисне середньої тяжкості тілесне

ушкодження тощо. За даними ДПтС України, в загальній структурі

злочинності вказані злочини становлять незначну частину (менше 5 %), але

за своїм змістом вони відрізняються особливою тяжкістю і жорстокістю, тим

самим істотно ускладнюючи діяльність установ виконання покарань.

Наявність названих злочинів свідчить про вперте небажання певної категорії

засуджених стати на шлях виправлення, виконувати режимні та інші вимоги,

дотримання яких продиктовано необхідністю досягнення мети покарання та

кримінально-виконавчого законодавства. Разом із тим суспільна небезпека

злочинів, вчинених у виправних колоніях, має свою специфіку і

підвищується в результаті того, що за допомогою їх не тільки заподіюється

шкода життю та здоров’ю людей, а й у ряді випадків порушується нормальна

діяльність установ, що забезпечують ізоляцію засуджених від суспільства,

виникають групові або масові непокори, масові заворушення тощо.

Другим етапом індивідуально-профілактичної роботи є вивчення

засуджених, схильних до протиправної поведінки, з метою планомірної та

диференційованої організації процесу запобіжного впливу. Індивідуальна

робота проводиться з урахуванням особливостей особистості
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правопорушників, ступеня їх соціальної занедбаності, небезпеки вчиненого

злочину та інших даних, що мають значення для правильного вибору

виховних засобів і методів.

Важливим елементом в організації діяльності із запобігання злочинам

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ є відомості кримінально-правового

характеру про особу засудженого: кількість судимостей; скільки років

відбував покарання у місцях позбавлення волі; в яких установах відбував

покарання; за які злочини і на який строк притягувався до кримінальної

відповідальності; за що засуджений за останнім вироком суду; як вчинив

злочин (одноособово або у складі злочинної групи); чи вчиняв злочини під

час відбування покарання; чи застосовувалося до нього звільнення з

випробуванням, умовно-дострокове звільнення, заміна невідбутої частини

покарання більш м’яким; чи змінювалися умови відбування покарання тощо.

Ми поділяємо думку Е. Ф. Побігайло про те, що особу злочинця не

можна вивчати у відриві від вчиненого ним злочину, оскільки антисуспільна

спрямованість особи знаходить свій зовнішній вираз в об’єктивній стороні

злочинного посягання, конкретному характері й обстановці тих або інших дій

злочинця [237, с. 34].

Нині велике значення для організації індивідуальної профілактики

злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ набуває робота

психологічних служб. Психологи вивчають особливості характеру та

поведінки засудженого: наскільки він скромний, грубий, спокійний,

дратівливий, запальний, озлоблений, агресивний, слабовільний, егоїстичний;

чи здатний стримувати свої психічні прояви; чи відрізняється

самовладанням; чи визнає морально-етичні норми; чи схильний до

паразитичного існування; який ступінь ризику кримінальної поведінки тощо.

Установлюються також психічні властивості і стани особистості

засудженого: має хорошу пам’ять або вона порушена; який ступінь

слабоумства (незначно виражене або явне); емоційно реагує на вимоги
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адміністрації; має стійкість настрою, здатність зосереджувати увагу в процесі

діяльності; проявляє ініціативу [238].

Інформацію, отриману від співробітників психологічних служб,

оперативні підрозділи КВУЗТ можуть використовувати при залученні до

конфіденційного співробітництва, виявленні намірів засудженого,

розміщенні по відділеннях тощо.

Ефективність індивідуальної роботи багато в чому залежить від

повноти зібраної інформації про засудженого. У ній мають бути відображені:

його вікові особливості, загальноосвітній рівень, соціальна спрямованість,

сімейний стан, рід трудової діяльності на волі, наявність спеціальності, стан

здоров’я, зв’язки, схильність до алкоголю і наркотиків, інтереси, захоплення,

звички, мотиви протиправної поведінки тощо.

Важливу роль при розробленні індивідуально-профілактичних та

віктимологічних заходів запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ відіграє становище особи в середовищі засуджених. Для з’ясування

цього необхідні збір та аналіз такої інформації: приналежність

досліджуваного до неформальних груп засуджених (негативної або

позитивної спрямованості); місце, яке розроблювана особа посідає в них

(лідер або член групи); зв’язки із засудженими, які характеризуються

позитивно чи негативно; ставлення до злодійських традицій (підтримує, не

підтримує, ставиться негативно); ступінь адаптації в середовищі засуджених;

конфліктний чи ні у взаємовідносинах із засудженими; чи брав участь у

роботі самодіяльних організацій; якщо брав, то на яких посадах перебував;

чи належить до числа «відвернутих»; чи переводився в безпечне місце у

зв’язку з конфліктними відносинами із засудженими.

Інформацію про осіб, від яких найімовірніше можна очікувати

вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ адміністрація

установи й оперативні працівники отримують із різних джерел. До них,

зокрема, належать різного роду документи, а саме:

– особові справи засуджених;
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– скарги та заяви засуджених, їхніх родичів та інших осіб;

– матеріали медичних частин установи;

– матеріали інших частин і служб установи, відомчих перевірок, подань

прокуратури;

– характеристики слідчого та орієнтування адміністрації слідчого

ізолятора або установи виконання покарань, де засуджений тримався раніше;

– повідомлення органів внутрішніх справ;

– особисті спостереження оперативних працівників;

– розвідувальне опитування засуджених;

– опитування засуджених із використанням поліграфа;

– інформація від негласного апарату;

– переписка засуджених.

Негативну оцінку в середовищі засуджених отримують особи, які

мають картковий борг, виступали свідками по факту злочинів, вчинених у

виправних колоніях, або були запідозрені у зв’язках з оперативними

працівниками. Саме щодо названих вище засуджених вчиняється значна

частина злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, про що йшлося в

підрозділі 2.4 дослідження.

Отримана первинна інформація про вищевказаних осіб в обов’язковому

порядку перевіряється. При її підтвердженні вживаються заходи до

ретельного вивчення особистості засудженого і встановлення за ним

повсякденного спостереження з боку співробітників відділу нагляду і

безпеки, психологів, начальників відділень, медичних працівників, а також

негласного апарату.

Це дає можливість, по-перше, правильно, враховуючи ураженість

свідомості засудженого поглядами, звичками і переконаннями, прийнятими у

кримінальному світі, а також обстановку і середовище, в якому він

перебуває, визначити найбільш доцільні індивідуально-профілактичні

заходи, спрямовані на подолання цих поглядів і звичок та усунення

негативного впливу на цю особу; по-друге, своєчасно виявити злочинні
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наміри досліджуваного засудженого або підготовчі до злочину дії і виходячи

з цього вжити заходів, щоб забезпечити попередження задумуваного або

припинення підготовлюваного злочину проти життя та здоров’я особи; по-

третє, при вчиненні злочину проти життя та здоров’я цією особою швидко

виявити його і затримати, зібравши всю доказову базу з метою

унеможливлення інсценування вчиненого злочину під нещасний випадок або

акт суїциду. Крім того, у процесі цієї роботи створюються можливості для

виявлення осіб, яких можна буде залучити до конфіденційного

співробітництва.

Третій етап індивідуально-профілактичної роботи пов’язаний зі

здійсненням заходів попереджувального та іншого впливу, що забезпечують

виправлення засудженого, а також схиляння його до відмови від

протиправної діяльності. Головна роль на цьому етапі належить в основному

оперативним відділам КВУЗТ. Для проведення окремих заходів залучаються

також начальники відділень, співробітники відділу нагляду і безпеки,

психологи, майстри виробництва. Співробітники відділу соціально-виховної

та психологічної роботи в процесі індивідуальних бесід роз’яснюють лідерам

злочинного середовища згубність вчинюваних ними правопорушень,

відповідальність за вчинені діяння, використовують у виховному процесі

можливості родинних та інших позитивних зв’язків, застосовують заходи

заохочення і стягнення.

Найбільшими можливостями при проведенні індивідуально-

профілактичних заходів запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ володіють оперативні відділи цих установ. За допомогою

негласного апарату, вивчення особових справ, розвідувальних опитувань,

цензури кореспонденції та інших засобів працівники оперативних відділів

здійснюють конкретні заходи, спрямовані на запобігання цим злочинам.

На нашу думку, щодо профілактованих (у т. ч. засуджених,

розроблюваних за напрямом запобігання вчиненню ними злочинів проти
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життя та здоров’я особи) співробітники оперативних відділів КВУЗТ

повинні:

– через негласний апарат впливати на них із метою спонукати їх

відмовитися від здійснення злочинних намірів і стати на шлях виправлення;

– встановлювати спостереження з метою попередження і припинення

будь-яких правопорушень і злочинів;

– компрометувати лідерів злочинного середовища в їх найближчому

оточенні;

– ізолювати лідерів злочинного середовища від основної маси

засуджених та вживати заходів до їх роз’єднання;

– застосовувати заходи заохочення і стягнення;

– проводити індивідуальні профілактичні бесіди.

Постійно отримуючи дані про зміну оперативної обстановки,

співробітники оперативних відділів КВУЗТ зобов’язані своєчасно виявляти

виникаючі ускладнення і вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо

нормалізації оперативної обстановки і зміцнення правопорядку в установі. За

родом своєї роботи вони мають можливість глибоко вникати в усі сторони

діяльності виправних колоній, виявляти недоліки, які сприяють вчиненню

засудженими злочинів, і вживати заходів до їх усунення.

У зв’язку з цим оперативні відділи виправних колоній, здійснюючи

профілактичні заходи, повинні не тільки самостійно проводити

індивідуально-профілактичну роботу, включаючи виділені етапи, а й

виступати координатором в роботі інших служб установи для запобігання

злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ.

Характеристика системи заходів запобігання злочинам проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ не може бути повною без розгляду питань щодо

нейтралізації та мінімізації процесів віктимізації у виправних колоніях. Як

слушно зазначають у кримінологічній літературі, і на що нами звернено

увагу в підрозділі 2.4 дослідження, жертва злочину є істотним елементом
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процесів виникнення злочину й стосується питань контролю над

злочинністю [239; 240; 241; 242; 243; 244; 245].

Разом із тим, на практиці, на жаль, у комплексних та інших планах

профілактики не приділяється належної уваги виховній, профілактичній

роботі з потенційними жертвами досліджуваних злочинів. Нерідко

співробітники виправних колоній, навіть володіючи достатньою

віктимологічною інформацією, не завжди використовують свої можливості

комплексного вирішення проблеми захисту жертв злочинів. Між тим, як нам

видається, це якраз той рівень віктимологічного запобігання злочинам, який

повинен логічно й ефективно доповнювати та збагачувати систему заходів

запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ.

Цей напрям у кримінології традиційно розглядається в рамках

віктимологічного запобігання, що є специфічною діяльністю соціальних

інститутів, спрямованою на виявлення, усунення або нейтралізацію факторів,

обставин, ситуацій, що формують віктимну поведінку й зумовлюють

учинення злочину стосовно конкретної особи, виявлення груп ризику й

конкретних осіб з підвищеним ступенем віктимності та вплив на них з метою

відновлення або активізації їх захисних властивостей, а також розроблення

або вдосконалення вже наявних спеціальних засобів захисту громадян і

конкретних осіб від злочинів та подальшої віктимізації [246, с. 183].

У загальному розумінні віктимологічну профілактику варто визначити

як систему взаємопов’язаних, організаційно забезпечених державних,

громадських й індивідуальних заходів, спрямованих на виявлення та

усунення або нейтралізацію чинників, що формують особисту або масову

можливість стати жертвою злочину [247, с. 157].

Віктимологічна профілактика злочинів проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ – це комплексне завдання, у виконанні якого мають брати участь

усі служби виправних колоній, а також інші державні органи й громадські

організації. Проблема взаємодії суб’єктів віктимологічної

профілактики [248, с. 118] має важливе практичне значення, тому що



156

зміцнення суспільного порядку й боротьби з правопорушеннями засобами та

методами конкретної служби або силами певного органу навряд чи можливі

повною мірою. Взаємодія при цьому є не лише засобом, що забезпечує

виконання завдань щодо віктимологічної профілактики правопорушень, а й

необхідною умовою підвищення ефективності керованої системи. Лише

таким чином можна зосередити достатню кількість сил і засобів відповідно

до умов віктимогенної обстановки. При цьому кожний із суб’єктів діє в

межах своєї компетенції, а узгодження їх діяльності здійснюється шляхом

суворого виконання запланованих заходів [249, с. 161–162].

Віктимологічна профілактика злочинів проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ має враховувати такі особливості. В установах виконання покарань

тримається достатньо велика кількість засуджених, які не можуть самостійно

захищати свої права і законні інтереси від свавілля представників різних

угруповань негативної спрямованості. У такій ситуації проблема

забезпечення захисту засуджених від посягань на їхнє життя та здоров’я

повинна знаходити законне вирішення в кожній установі виконання покарань

при активній взаємодії всіх суб’єктів пенітенціарної профілактики. Засуджені

зазначеної категорії нерідко піддаються сексуальному насильству, внаслідок

чого вони переміщуються на найнижчий щабель неформальної ієрархії.

Протягом усього строку відбування покарання такі засуджені

перебуватимуть у положенні ізгоїв. Частіше за інших вони вдаються до

аутоагресивної поведінки [250, с. 397–398].

Як справедливо зазначається у спеціальній кримінологічній літературі,

основні завдання віктимологічної профілактики в установах виконання

покарань зводяться до наступного:

1) своєчасне виявлення з урахуванням раніше зазначених рис

потенційних жертв;

2) здійснення повного комплексу заходів щодо забезпечення їх

безпеки;
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3) робота над підвищенням здатності можливих потерпілих до опору

злочинцеві;

4) усунення типових віктимонебезпечних ситуацій, що значно

підвищують можливість засуджених та персоналу стати жертвами

насильницьких злочинів [250, с. 398].

Слід зазначити, що згідно з домінуючою у вітчизняній кримінології

позицією, залежно від цілей і завдань, віктимологічна профілактика має три

рівні: загальносоціальний, спеціальний та індивідуальний, що корелює із так

само загальноприйнятою класифікацією заходів запобігання тим або іншим

злочинам на загальносоціальні, спеціальні (спеціально-кримінологічні) та

індивідуальні.

У цьому контексті, проектуючи наведену класифікацію на

віктимологічні заходи запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ, зазначимо, що загальносоціальний рівень охоплює заходи,

пов’язані з виконанням соціально-економічних і культурно-виховних

завдань, спрямованих на усунення чи нейтралізацію чинників та факторів, що

сприяють процесу віктимізації засуджених. Це і належне фінансування

ДКВС України, за якого вдасться перейти від тримання засуджених у

гуртожитках казарменого типу спочатку на блочне, а потім і на одиночне

тримання, за якого найбільшою мірою забезпечуватиметься реалізація

засудженим права на особисту безпеку, на що вказує позитивний досвід

таких країн, як Швеція, Норвегія, в яких спостерігається найнижчий рівень

пенітенціарної злочинності й забезпечення безпеки засуджених і

пенітенціарного персоналу. Також на безпеку засуджених у КВУЗТ

негативним чином впливає тюремна субкультура, яка є різновидом

кримінальної субкультури за межами пенітенціарних установ, і на

мінімізацію якої мають бути спрямовані відповідні загальносоціальні

культурно-виховні заходи, що повинні здійснюватися у загальнодержавному

масштабі силами всього суспільства, а не лише правоохоронних органів.
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Спеціальний рівень віктимологічної профілактики злочинів проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ передбачає здійснення виправними

колоніями та окремими посадовими особами цих установ заходів, які мають

за мету запобігання досліджуваним злочинам шляхом недопущення

реалізації віктимних властивостей окремих груп засуджених (членів секцій

профілактики правопорушень, самодіяльних організацій, інших категорій, що

співпрацюють з адміністрацією установи, засуджених, залучених до

конфіденційного співробітництва, осіб похилого віку, з фізичними або

психічними вадами, категорії «відвернутих» (особливо «опущених»),

засуджених, які мають борги тощо).

Індивідуальний рівень охоплює профілактичні заходи стосовно осіб,

які, ураховуючи їх поведінку або сукупність характеристик як осіб, можуть

стати жертвами насильницьких злочинів. Ці заходи спрямовано на

підвищення захисних реакцій, а також забезпечення особистої, майнової та

іншої безпеки цих засуджених.

Як справедливо наголошується у спеціальній літературі, ефективність

віктимологічної профілактики неможлива без аналізу значного обсягу

відповідної інформації, що дає змогу всебічно враховувати криміногенні

чинники (як загальні, так і щодо конкретного злочину). Місце, час, способи

вчинення злочинів, найтиповіші категорії осіб, утягнутих у них як злочинці

або потерпілі – усе це слід ґрунтовно знати при організації запобіжної

роботи [246, с. 184].

У зв’язку з цим, слід звернути увагу на те, що за даними

пенітенціарного відомства за результатами оперативно-службової діяльності

за 2013 р. 258 (50,1 %) злочинів вчинено засудженими у житлових зонах

установ, 37 (7,2 %) – у виробничих зонах, 36 (7 %) – на контрагентських

об’єктах, 72 (14 %) – у ДІЗО, ПКТ та 112 (21,7 %) – на інших об’єктах.

472 злочини, або 91,7 % вчинені засудженими у робочі дні. 11 – вчинено

засудженими після вживання спиртних напоїв, 3 – з використанням холодної

зброї (порушено кримінальні справи за ст. 263 КК України у ВК № 20, 11
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Запорізької та Луганської областей та ВЦ № 103 Миколаївської області),

18 злочинів вчинено за попередньою змовою та 6 – у складі

групи [122, с. 10].

Головним засобом загальної віктимологічної профілактики злочинів

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ є правове виховання. Практика

свідчить, що окремі злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ стали

можливими у зв’язку з правовою неосвіченістю потерпілих. Позитивний

ефект досягається роз’яснювальною роботою серед засуджених, насамперед

тієї їх частини, яка характеризується підвищеною віктимністю [246, с. 184].

Як зазначають окремі автори, робота щодо роз’яснення законодавства

серед засуджених має обов’язковий характер. Вона має формуватися на

плановій основі. Начальник виправної колонії затверджує план правової

пропаганди, призначає наказом конкретних посадових осіб, відповідальних

за її організацію та здійснення, установлює строки, контролює їх

дотримання. Роз’яснення законодавства, правова пропаганда можуть

здійснюватися з метою загальної та індивідуальної профілактики [51, с. 341].

Автори методичних рекомендацій «Запобігання вчиненню неправомірних дій

та злочинів відносно співробітників Державної пенітенціарної служби

України», наголошуючи на важливості активного використання запобіжних

властивостей чинного законодавства при організації правової пропаганди,

проведенні заходів щодо роз’яснення законодавства, навели перелік

кримінально-правових норм, важливих у тому числі для віктимологічної

профілактики злочинів у виправних колоніях [251, с. 40–41]. Більше того,

профілактика найбільш ефективна під час проведення занять із невеликими

групами для роз’яснення окремих положень кримінального закону,

наприклад ст. 17, 36, 38, 39, 81, 82 КК України. Є сенс пропагувати суворість

передбаченого законом покарання як чинник, що стримує від учинення

злочинів [51, с. 341].

У зв’язку з викладеним зазначимо, що разом із використанням

загальнопопереджувального впливу наочного застосування правових норм
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під час виїзних засідань судів в установах виконання покарань, важливо

поширювати серед персоналу виправних колоній і серед самих засуджених

відомості про осіб, які внаслідок своєї необачності, конфліктних рис та інших

віктимних властивостей стали жертвами злочинів проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ. Виступаючи з лекціями та бесідами, співробітники відділу

соціально-виховної та психологічної роботи мають звертати увагу осіб на

обставини віктимного характеру, рекомендувати бути більш пильними,

додержуватися правил безпеки, зокрема роз’яснити алгоритм реалізації

засудженими права на особисту безпеку (ст. 10 КВК України), не брати

участі в азартних іграх з метою уникнення потрапляння в «боргову кабалу»,

критичніше ставитися до своїх учинків та поведінки (зокрема, з метою

скорочення досліджуваних злочинів, учинених внаслідок раптово виниклої

конфліктної ситуації або на ґрунті особистих неприязних відносин).

Віктимологічна профілактика злочинів проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ на спеціально-кримінологічному рівні, на відміну від

загальносоціального, своїм об’єктом має не всіх засуджених, а окремих осіб

або їх групи з підвищеною віктимністю. Вона здійснюється спеціальними

суб’єктами, зокрема оперативними відділами КВУЗТ, і має за мету

запобігання злочинам шляхом недопущення реалізації віктимних

властивостей і якостей особи. Досягнення цієї мети забезпечується

зусиллями, здійснюваними, щонайменше, у рамках таких напрямів:

1) виявлення причин і умов, що сприяють учиненню злочинів проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ, якщо вони пов’язані з особою та

поведінкою потерпілих, а також усунення цих причин і умов або їх

нейтралізація;

2) виявлення осіб, які, відповідно до їх поведінки або сукупності

особистісних характеристик, можуть із найбільшою вірогідністю стати

жертвами злочинів, вплив на них із метою активізації їх захисних реакцій, а

також забезпечення їх особистої безпеки;
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3) запобігання і припинення злочинів проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ з використанням захисних можливостей потенційної жертви

[246, с. 185-186].

Удосконалення нормативно-правового забезпечення запобігання

віктимізації засуджених потребує оформлення цієї діяльності як

самостійного предмета нормативно-правового регулювання кримінально-

виконавчого процесу. З метою реалізації цього напряму вважаємо

необхідним доповнити ПВР УВП та відомчі нормативно-правові акти, що

мають гриф обмеження допуску, комплексом заходів віктимологічної

профілактики, спрямованої на осіб, які відбувають покарання в установах

ДКВС України та володіють підвищеним ступенем віктимності.

Зниження рівня віктимності засуджених можна досягти шляхом

виключення практики залучення засуджених (незалежно від характеристики

їх поведінки) до здійснення заходів «виховного» впливу на інших

засуджених. Подібного роду факти є одним із найбільш серйозних приводів

до вчинення досліджуваних злочинів.

Заходи загального рівня запобігання пенітенціарній віктимізації

необхідно доповнити індивідуальними заходами, для реалізації яких

пропонуємо здійснювати такі заходи:

– виявляти в установах осіб, які володіють підвищеним ступенем

віктимності, а також елементи мікросередовища, що чинять на них

негативний вплив;

– проводити індивідуальні бесіди з особами, які володіють підвищеним

ступенем віктимності, а також з їхнім найближчим оточенням;

– здійснювати корекцію віктимної поведінки осіб шляхом правового

виховання та навчання;

– залучати до профілактичної роботи родичів, представників релігійних

організацій та інших осіб, спроможних здійснювати позитивний вплив на

профілактованих;
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– надавати соціальну та психологічну допомогу особам, які володіють

підвищеним ступенем віктимності;

– ізолювати профілактованих осіб від негативних зв’язків та умов, що

сприяють їхній віктимній поведінці;

– здійснювати постановку особи на віктимологічний профілактичний

облік;

– навчати в рамках службової підготовки співробітників установ

методам віктимологічної профілактики.

Таким чином, діяльність щодо запобігання пенітенціарній віктимізації

в частині злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ на

індивідуальному рівні являє собою:

а) процес щодо виявлення засуджених, які, судячи з їхньої поведінки

або сукупності особистісних характеристик, із найбільшою ймовірністю

можуть стати жертвами злочинів у виправних колоніях;

б) організацію щодо таких засуджених системи заходів, спрямованих

на корекцію їхньої віктимної поведінки.

На підставі викладеного можемо підсумувати, що запобігання

злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ – це врегульована

законами і відомчими нормативно-правовими актами діяльність, що

проводиться поліфункціональними суб’єктами кримінально-виконавчих

правовідносин, і полягає в комплексному застосуванні загальносоціальних,

спеціально-кримінологічних, індивідуально-профілактичних та

віктимологічних заходів, гласних і негласних сил, засобів і методів з метою

виявлення та усунення причин і умов цих злочинів, виявлення осіб, від яких

можна очікувати їх вчинення, здійснення на них запобіжного впливу, а

також забезпечення особистої безпеки імовірних жертв злочинів.
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Висновки до третього розділу

Розроблення заходів запобігання злочинам проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ надало можливість зробити такі висновки:

1. Установлено, що першочерговими заходами загальносоціального

запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ мають бути:

1) збільшення обсягу (аж до 100 % показника) фінансування кримінально-

виконавчої реформи, що надасть змогу повною мірою реалізувати

прогресивний потенціал заходів, передбачених Концепцією державної

політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби

України; 2) гуманізація кримінально-правової та кримінально-виконавчої

політики держави; 3) вдосконалення інституту позбавлення волі, оптимізація

порядку і умов його виконання та відбування шляхом: забезпечення переходу

від тримання засуджених у гуртожитках казарменого типу до блочного

(камерного) їх розміщення зі збільшенням норми жилої площі на одного

засудженого; оптимізації процесу вивчення особи засудженого з подальшим

виробленням методичних рекомендації щодо роботи з диференційованими

групами засуджених (за насильницькі, корисливі, статеві тощо злочини);

організації обов’язкової соціально-педагогічної підтримки і соціально-

психологічного супроводження засуджених; удосконалення системи

стимулювання засуджених до законослухняної поведінки та ресоціалізації

шляхом запровадження поетапної зміни умов їх тримання, розроблення та

впровадження системи критеріїв оцінки ступенів виправлення засуджених

тощо; 4) оптимізація процесу підготовки персоналу ДКВС України,

підвищення рівня його професійної компетентності.

2. За результатами вивчення зарубіжного досвіду обґрунтовано, що

одиночне тримання засуджених надасть їм можливість у повному обсязі

реалізувати право на особисту безпеку, звівши об’єктивну можливість

вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ до мінімуму.
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3. Запропоновано методи виявлення, попередження та вирішення

конфліктної криміногенної ситуації, яка є зовнішньою (об’єктивною)

причиною вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ.

4. Доведено, що для організації ефективної роботи щодо запобігання

злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ необхідно, щоб усі

співробітники вказаних установ добре володіли оперативною обстановкою,

знали кримінально-правову та кримінологічну характеристику зазначених

злочинів, а також структуру міжособистісних відносин засуджених, які

відбувають покарання у виправних колоніях.

5. Обґрунтовано важливість оперативно-розшукового запобігання у

системі спеціально-кримінологічних заходів запобігання злочинам проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ.

6. У рамках удосконалення практики діяльності оперативних

підрозділів КВУЗТ запропоновано Пам’ятку оперативним працівникам щодо

планування заходів із попередження і виявлення злочинів, вчинених у

колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування

покарання (дод. Ж).

7. Обґрунтовано доповнити заходи загального рівня запобігання

пенітенціарній віктимізації індивідуальними заходами, для реалізації яких

запропоновано здійснювати такі заходи: виявляти в установах осіб, які

володіють підвищеним ступенем віктимності, а також елементи

мікросередовища, що чинять на них негативний вплив; проводити

індивідуальні бесіди з особами, які володіють підвищеним ступенем

віктимності, а також з їхнім найближчим оточенням; здійснювати корекцію

віктимної поведінки осіб шляхом правового виховання та навчання; залучати

до профілактичної роботи родичів, представників релігійних організацій та

інших осіб, спроможних здійснювати позитивний вплив на профілактованих;

надавати соціальну та психологічну допомогу особам, які володіють

підвищеним ступенем віктимності; ізолювати профілактованих осіб від

негативних зв’язків та умов, що сприяють їхній віктимній поведінці;
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здійснювати постановку особи на віктимологічний профілактичний облік;

навчати в рамках службової підготовки співробітників установ методам

віктимологічної профілактики.

8. Доведено, що діяльність щодо запобігання пенітенціарній

віктимізації в частині злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ на

індивідуальному рівні являє собою: а) процес щодо виявлення засуджених,

які, судячи з їхньої поведінки або сукупності особистісних характеристик, із

найбільшою ймовірністю можуть стати жертвами злочинів у виправних

колоніях; б) організацію щодо таких засуджених системи заходів,

спрямованих на корекцію їхньої віктимної поведінки.
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ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дисертаційного дослідження зроблено

теоретичне узагальнення і по-новому вирішено наукове завдання щодо

комплексного аналізу кримінологічних засад запобігання злочинам проти

життя та здоровʼя особи у кримінально-виконавчих установах закритого

типу та сформульовано теоретичні положення і практичні рекомендації, що

відповідають вимогам наукової новизни, мають значення для теорії та

правозастосування, зокрема:

1. Ураховуючи виклад матеріалу щодо методології та стану наукового

дослідження теми «Запобігання злочинам проти життя та здоровʼя особи у

кримінально-виконавчих установах закритого типу», дисертантом

обґрунтовано розгляд основних рис найпоширеніших у пенітенціарній

системі складів злочинів, що належать до розділу 2 Особливої частини

КК України, – таких, як умисне вбивство (ст. 115 КК України), умисне тяжке

тілесне ушкодження (ст. 121 КК України), умисне середньої тяжкості тілесне

ушкодження (ст. 122 КК України), оскільки вчинення зазначених діянь

щороку (протягом 2008–2013 рр.) із 100 % вірогідністю зафіксовано у

виправних колоніях. Зазначені злочини, а також особи, які їх вчинили, мають

багато схожих рис і кримінологічних особливостей, що дозволяє вивчати їх

разом і виробляти відповідні заходи запобігання.

2. Розглядаючи об’єкт злочинів проти життя та здоровʼя особи у

КВУЗТ, дисертантом наголошено, що в розділі ІІ Особливої частини

КК України об’єднано посягання на два різні родові об’єкти – суспільні

відносини щодо охорони життя та суспільні відносини щодо охорони

здоровʼя особи. Суспільні відносини у сфері охорони життя та здоровʼя

особи також є безпосередніми об є̓ктами відповідних злочинів. Злочини

проти життя та здоровʼя особи у КВУЗТ з об’єктивної сторони

характеризуються активними діями, спрямованими на спричинення шкоди

життю або здоров’ю особи і в більшості своїй містять матеріальний склад
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злочину. Суб’єктом злочину проти життя та здоровʼя особи у КВУЗТ є

засуджений, який відбуває покарання, пов’язане з позбавленням волі, який

досяг 18-річного віку. Аналіз суб’єктивної сторони злочинів проти життя та

здоровʼя особи у КВУЗТ показав, що всі вони вчинені умисно, причому в

33,3 % випадків мав місце заздалегідь обдуманий умисел і в 66,7 % – умисел,

що виник раптово.

3. У структурі злочинності у виправних колоніях злочини проти життя

та здоровʼя особи у КВУЗТ становлять до 4,5 %, однак характеризуються

високим ступенем суспільної небезпечності, що обумовлено посяганням на

найвищі соціальні цінності – життя та здоровʼя особи. Протягом 2008–

2013 рр. із 100 % вірогідністю у виправних колоніях зафіксовано вчинення

таких злочинів: умисне вбивство (ст. 115 КК України), умисне тяжке тілесне

ушкодження (ст. 121 КК України), умисне середньої тяжкості тілесне

ушкодження (ст. 122 КК України). Серед інших злочинів проти життя та

здоровʼя особи у КВУЗТ протягом 2008–2013 рр. було вчинено такі

кримінально карні діяння: замах на умисне вбивство (ст. 15, 115 КК України)

– 2008, 2011, 2012, 2013 рр.; умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125

КК України) – 2011, 2012, 2013 рр.; необережне тяжке або середньої тяжкості

тілесне ушкодження (ст. 128 КК України) – 2012, 2013 рр.; погроза

вбивством (ст. 129 КК України) – 2013 р.

4. Установлено основні причини та умови вчинення злочинів проти

життя та здоровʼя особи у КВУЗТ, а саме: 1) кримінальна субкультура,

кримінальні традиції та звичаї як фактори самодетермінації цих злочинів;

2) суперечності у виконанні покарань, пов’язаних з позбавленням волі

(ізоляція засуджених із властивим їй криміногенним потенціалом), що разом із

кримінальною установкою засуджених спонукають у їхній свідомості

формування умислу на вчинення злочинів проти життя та здоровʼя особи;

3) конфлікти між засудженими у сфері особистісно-побутових відносин,

виробничої діяльності та інших сферах; 4) соціальна занедбаність і психічна

неврівноваженість засуджених; 5) хиби в діяльності структурних підрозділів
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виправних колоній (зокрема, у сфері охорони, нагляду, оперативно-

розшукової діяльності, соціально-виховної роботи, комунально-побутовій

сфері тощо) та ін.

5. На підставі аналізу соціально-демографічних, морально-

психологічних, кримінально-правових та кримінально-виконавчих ознак осіб,

які вчиняють злочини проти життя та здоровʼя особи у КВУЗТ

сформульовано кримінологічний портрет засудженого, який вчиняє ці

злочини, – це засуджена особа чоловічої статі віком 26–30 років, яка відбуває

покарання у виправній колонії середнього рівня безпеки, переважно

неодружена, має загальну середню або середню спеціальну освіту, фізично

здорова, засуджена за злочини насильницької або корисливо-насильницької

спрямованості, неодноразово судима, злочин вчиняє здебільшого

одноособово, засуджена до тривалих строків покарання, є порушником

установленого порядку відбування покарання, негативно ставиться до

основних засобів виправлення і ресоціалізації.

6. Типологічний портрет жертви злочинів проти життя та здоровʼя

особи у КВУЗТ – це засуджена особа чоловічої статі віком 24–29 років, яка

відбуває покарання у виправній колонії середнього рівня безпеки за вчинення

злочинів насильницької спрямованості, негативно ставиться до порядку і

умов відбування покарання, перебуває у ворожих відносинах зі злочинцем і

сама провокує вчинення злочину проти себе внаслідок неправомірних дій,

формуючи у злочинця мотив помсти.

7. Розкрито чотири рівня запобігання злочинам проти життя та

здоровʼя особи у КВУЗТ: загальносоціальне, спеціально-кримінологічне,

індивідуальне та віктимологічне.

8. Обґрунтовано заходи загальносоціального запобігання злочинам

проти життя та здоровʼя особи у КВУЗТ: 1) збільшення обсягу (аж до 100 %

показника) фінансування кримінально-виконавчої реформи; 2) гуманізація

кримінально-правової та кримінально-виконавчої політики держави;

3) вдосконалення інституту позбавлення волі, оптимізація порядку і умов
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його виконання та відбування, приведення практики діяльності виправних

колоній у відповідність до вимог міжнародних стандартів; 4) оптимізація

процесу підготовки персоналу ДКВС України, підвищення рівня його

професійної компетентності (знання психології засуджених, методів

клінічної бесіди, методів вивчення та педагогічного впливу на засуджених,

психоаналітична підготовка, диференціація підготовки персоналу залежно

від виду органів і установ виконання покарань).

9. У рамках удосконалення спеціально-кримінологічної діяльності

оперативних підрозділів КВУЗТ розроблено Пам’ятку оперативним

працівникам щодо планування заходів із попередження і виявлення злочинів,

вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування

покарання.

10. Запропоновано, що на індивідуальному рівні запобігання слід

застосовувати такі заходи: 1) виявлення осіб, чиї вчинки та переконання

свідчать про реальну можливість вчинення ними таких злочинів; 2) всебічний

аналіз поведінки цих осіб із метою встановлення джерел негативного впливу

на них; 3) виявлення можливостей нейтралізації джерел негативного впливу

на профілактуємих, а також вивчення варіантів відвернення чи припинення

злочинних дій останніх на випадок, якщо заходи профілактики не принесуть

успіху; 4) контроль за поведінкою осіб, схильних до вчинення цих злочинів,

періодичні перевірки результатів здійснених профілактичних заходів.

11. Запропоновано внести низку змін і доповнень до чинного

законодавства та відомчих нормативно-правових актів. Серед них найбільш

суттєвими є такі:

– доповнити ч. 1 ст. 18 Закону України «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України» пунктом такого змісту:

«забезпечувати особисту безпеку засуджених, застосовуючи комплекс

правових, управлінських, оперативно-розшукових, тактичних та спеціально-

превентивних заходів, спрямованих на запобігання можливій та усунення

явної небезпеки життю і здоров’ю засуджених, які відбувають покарання у
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виді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк або

довічного позбавлення волі»;

– доповнити відомчі нормативно-правові акти ДПтС України в частині

постановки засуджених на профілактичний облік такими категоріями осіб,

що потребують вжиття щодо них відповідних оперативно-режимних та

інших профілактичних заходів:

1) які мають психічні розлади, пов’язані з можливістю заподіяння

істотної шкоди своєму здоров’ю і прояву агресії до оточуючих;

2) засуджені за вчинення злочинів проти життя та здоровʼя особи під

час відбування покарання незалежно від зняття чи погашення судимості;

– доповнити Правила внутрішнього розпорядку установ виконання

покарань та відомчі нормативно-правові акти, що мають гриф обмеження

допуску, комплексом заходів віктимологічної профілактики, спрямованої на

осіб, які відбувають покарання в установах ДКВС України та володіють

підвищеним ступенем віктимності.
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ДОДАТКИ

Додаток А

Розподіл злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ
за стадіями вчинення

(дані наведено за результатами вивчення матеріалів 36 кримінальних справ
і кримінальних проваджень та 18 обвинувальних вироків)

Розподіл злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ
за видами умислу
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Розподіл злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ
за мотивами їх вчинення

Розподіл злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ
за цілями (метою) їх вчинення
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Категорії засуджених, які частіше за всіх можуть бути
жертвою злочину з боку інших засуджених

(дані наведено у %, за результатами анкетування
336 співробітників виправних колоній)
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Додаток Б

Узагальнення результатів вивчення 36 кримінальних справ і
кримінальних проваджень за фактами вчинення протягом 2010–2015 рр.
злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ в Дніпропетровській,

Київській, Запорізькій, Полтавській, Рівненській, Херсонській
та Черкаській областях, 18 обвинувальних вироків, постановлених

судами цих областей

У якості емпіричної бази дослідження нами було вивчено

36 кримінальних справ і кримінальних проваджень за фактами вчинення

протягом 2010–2015 рр. злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ в

Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Полтавській, Рівненській,

Херсонській та Черкаській областях, 18 обвинувальних вироків,

постановлених судами цих областей.

Як логічний підсумок, отримано наведені нижче результати.

1. Кримінально-правова характеристика злочинів проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ

1.1. Розподіл злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ за

стадіями вчинення має такий вигляд:

– в 83,3 % випадків посягання на особу були закінченими;

– в 16,7 % мав місце замах на злочин.

1.2. За видами умислу злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

розподілилися таким чином:

– в 33,3 % випадків мав місце заздалегідь обдуманий умисел;

– в 66,7 % – умисел, що виник раптово.

1.3. Мотивами вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ стали:

– помста (61,1 %);

– особиста неприязнь (33,3 %);

– хуліганські мотиви (5,6 %).
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1.4. Залежно від цілей (мети) вчинення злочини проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ розподілилися таким чином:

– позбавлення від потерпілого (33,3 %);

– здобуття авторитету в кримінальному середовищі (27,8 %);

– зміцнення лідерства в установі (22,2 %);

– бажання захиститися від потерпілого (16,7 %).

2. Характеристика засуджених, які вчинили злочини проти життя

та здоров’я особи у КВУЗТ

2.1. Стан, структура та динаміка злочинності серед чоловіків та жінок

неоднакові. Аналіз вивчених нами матеріалів кримінальних справ і

кримінальних проваджень свідчить про те, що переважна більшість

засуджених, які вчиняють злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, –

чоловіки (95,0 %), жінки складають 5,0 %.

2.2. Вікові групи засуджених, які вчинили злочини проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ, розподілилися в такий спосіб:

– від 18 до 22 років – 10,0 %;

– від 23 до 25 років – 15,0 %;

– від 26 до 30 років – 30,0 %;

– від 31 до 40 років – 25,0 %;

– від 41 до 50 років – 20,0 %.

2.3. Щодо сімейного стану установлено, що на момент вчинення

злочину проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ частка неодружених

(незаміжніх) та розведених становила 80,0 %.

2.4. Освітній рівень засуджених, які вчинили злочини проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ, виглядає таким чином:

– повна загальна середня освіта – 35,0 %;

– неповна середня – 35,0 %;

– середня спеціальна – 30,0 %.

2.5. Щодо працездатності, то 75,0 % засуджених, які вчинили

злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, до засудження не
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працювали, а ті 25,0 %, які були залучені до суспільно корисної праці,

працювали на низькокваліфікованих роботах.

2.6. Засуджені, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ, за станом здоров’я диференціювалися таким чином:

– фізично здорові – 85,0 %;

– хворі на туберкульоз – 10,0 %;

– інваліди 2-ої групи – 5,0 %.

2.7. Щодо наявності постійного місця проживання виявилося, що

серед засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у

КВУЗТ, лише 5,0 % не мали постійного місця проживання.

2.8. Щодо національної приналежності засуджених, які вчинили

злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, отримано такі дані:

– українці, громадяни України становлять 75,0 %;

– росіяни, громадяни України – 10,0 %;

– німці, громадяни України – 5,0 %;

– цигани, громадяни України – 5,0 %;

– турки, громадяни Туреччини – 5,0 %.

2.9. Відомості про склади злочинів, за які відбували покарання особи,

які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ:

– умисне вбивство (ст. 115 КК України) – 25,0 %;

– крадіжка (ст. 185) – 17,9 %;

– розбій (ст. 187) – 17,9 %;

– умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121) – 10,7 %;

– умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118) – 3,6 %;

– погроза вбивством (ст. 129) – 3,6 %;

– грабіж (ст. 186) – 3,6 %;

– незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або

вибуховими речовинами (ст. 263) – 3,6 %;

– хуліганство (ст. 296) – 3,6 %;
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– втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304) – 3,6 %;

– незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних

речовин або їх аналогів (ст. 307) – 3,6 %;

– незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,

перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або

їх аналогів без мети збуту (ст. 309) – 3,6 %.

Таким чином, засудженими за умисне вбивство, крадіжку, розбій та

умисне тяжке тілесне ушкодження вчиняється більше злочинів проти життя

та здоров’я особи у КВУЗТ. Причиною цьому є те, що саме названа категорія

засуджених відрізняється найбільшим ступенем криміногенності й у період

відбування покарання характеризується більш негативно, ніж інші засуджені.

Зазначена категорія значно частіше вчиняє злочини проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ у складі злочинної групи.

Наведені дані свідчать про те, що серед засуджених, які вчинили

злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, питома вага рецидивістів із

«чистою» насильницькою спрямованістю є значною і становить 42,9 %.

Таким чином, вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ у

засуджених випливало з попередньої поведінки, було аналогічним

попереднім суспільно небезпечним діянням, вчиненим в умовах волі,

відповідало проявам насильницько-агресивної орієнтації особистості.

2.10. Дані про питому вагу загального, спеціального та змішаного

видів рецидиву осіб, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ:

– загальний рецидив – 20,0 %;

– спеціальний рецидив – 75,0 %;

– змішаний рецидив – 5,0 %.

2.11. Дані про минулі судимості засуджених, які вчинили злочини

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, мають такий вигляд:
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– одну судимість на момент вчинення злочину проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ мали 35,0 % засуджених;

– дві – 30,0 %;

– три – 15,0 %;

– чотири – 5,0 %;

– п’ять – 5,0 %;

– шість судимостей – 10,0 % засуджених.

Отже, 65,0 % засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ, неодноразово судимі. У даної категорії засуджених

спостерігається більш висока схильність до криміногенної поведінки,

вчинення злочинів. Ця категорія засуджених характеризується найбільш

негативно, і в період відбування покарання вони складають основну масу

порушників установленого порядку відбування покарання.

2.12. Співвідношення групового та одноособового характеру вчинення

злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ має такий вигляд:

– у складі злочинної групи – 20,0 %;

– одноособово – 80,0 %.

Слід звернути увагу на залежність між кількістю судимостей та

вчиненням злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ у складі

злочинної групи: засуджені зі значною кількістю судимостей (три і більше)

вчиняють досліджувані злочини у складі групи рідше.

В усіх випадках групового вчинення злочинів проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ кількість учасників у групі складала дві особи. Для групових

злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ характерна форма

співвиконавства (проста співучасть), коли кожен учасник групи

безпосередньо вчиняє злочинне посягання.

2.13. Дослідженням установлено, що злочини проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ були вчинені засудженими до таких строків позбавлення

волі:

– від 3 р. 3 міс. до 5 років (включно) – 40,0 %;
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– від 5 р. 1 міс. до 10 років (включно) – 45,0 %;

– від 10 р. 6 міс. і більше – 15,0 %.

2.14. Залежно від ставлення до вчиненого злочину (зокрема, визнання

вини) засуджені, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ, диференціювалися таким чином:

– 30,0 % не визнали свою вину у вчиненому злочині, що не заклало

відповідного фундаменту у справу їх виправлення і відповідно певною мірою

призвело до вчинення злочину проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ;

– 5,0 % визнали свою вину частково;

– 65,0 % визнали свою вину у вчиненому злочині повністю.

2.15. Засуджені, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ, відбували покарання у виправних колоніях таких рівнів безпеки:

– виправні колонії мінімального рівня безпеки із загальними

умовами тримання – 25,0 %;

– виправні колонії середнього рівня безпеки – 70,0 %;

– виправні колонії максимального рівня безпеки – 5,0 %.

Отже, виправні колонії середнього рівня безпеки є найбільш

криміногенно небезпечними у плані вчинення в них злочинів проти життя та

здоров’я особи, що пов’язано з відбуванням в них покарання рецидивістами,

які звикли вирішувати виникаючі проблеми силовими методами. Зазначимо,

що така тенденція корелює із загальним станом справ у цілому по

пенітенціарній системі, згідно з яким питома вага виправних колоній саме

середнього рівня у структурі злочинності в установах виконання покарань та

слідчих ізоляторах протягом 2010–2015 рр. мала такий вигляд: 2010 р. –

43,7 %, 2011 – 52,1 %, 2012 – 57,7 %, 2013 – 48,0 %, 2014 – 54,0 %, 2015 р. –

56,3 %. Це також можна пояснити і найбільшою кількістю цих колоній

у системі вітчизняних установ виконання покарань, і відповідно найбільшою

кількістю засуджених, які відбувають у них покарання, пов’язані з

позбавленням волі.
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2.16. Відомості, що характеризують ставлення засуджених, які

вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, до вимог режиму,

мають такий вигляд:

– дотримувалися вимог режиму 20,0 % засуджених;

– допускали окремі порушення – 55,0 %;

– систематично або злісно порушували установлений порядок

відбування покарання – 25,0 %.

3. Характеристика потерпілих від злочинів проти життя та

здоров’я особи у КВУЗТ

3.1. Стосовно блага жертви, на які було спрямовано злочинне

посягання, то ними є:

– життя – 61,1 %;

– здоров’я – 38,9 %.

3.2. За результатами дослідження установлено такий характер

відносин між потерпілим і злочинцем та їх соціально-побутові зв’язки на

момент злочину:

– у 27,8 % випадків злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

злочинець і жертва були близько знайомі;

– у 55,6 % – мало знайомі;

– у 16,7 % – раніше не знайомі.

3.3. Віковий розподіл жертв злочинів проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ:

– 24–29 років – 52,8 %;

– 18–24 років – 30,6 %;

– 30–40 років – 16,7 %.

3.4. Відомості про склади злочинів, за які відбували покарання особи,

які стали жертвами злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ:

– умисне вбивство – 19,4 %;

– зґвалтування – 16,7 %;
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– насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним

способом – 13,9 %;

– крадіжка – 13,9 %;

– розбій – 11,1 %;

– злочини у сфері обігу наркотичних засобів – 11,1 %;

– умисне тяжке тілесне ушкодження – 8,3 %;

– грабіж – 5,6 %.

Із наведених показників випливає, що переважна більшість жертв

злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ відбувають покарання за

злочини, невід’ємним способом учинення яких є саме насильство.

3.5. Серед жертв фактично відбутий строк покарання на момент

вчинення стосовно них злочинного посягання становив:

– до 1 року – 11,1 %;

– 1–3 роки – 38,9 %;

– 3–5 років – 33,3 %;

– 5–10 років – 16,7 %.

3.6. Що стосується стану, в якому перебувала жертва на момент

вчинення стосовно неї злочинного посягання, то:

– у тверезому перебували 86,1 %;

– у стані алкогольного сп’яніння – 13,9 %.

Стосовно такого ж стану у злочинця, то у тверезому перебували 83,3 %,

у стані алкогольного сп’яніння – 16,7 %.

3.7. Щодо наявності у жертви заходів заохочення і стягнення, то у

процесі дослідження отримано такі дані:

Заохочення:

– 1 заохочення – 27,8 %;

– 2 заохочення – 25,0 %;

– не мали заохочень – 47,2 %.

Стягнення:

– 1 стягнення – 16,7 %;
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– 2 стягнення – 19,4 %;

– 3–5 стягнень – 27,8 %;

– 6 і більше стягнень – 13,9 %;

– не мали стягнень – 22,2 %.

3.8. Серед засуджених із числа жертв брали участь у роботі

самодіяльних організацій КВУЗТ на момент вчинення стосовно них злочину

проти життя та здоров’я 33,3 %, не брали – 66,7 %.

3.9. Щодо знайомства до засудження, то 22,2 % потерпілих були

знайомі з особою, яка вчинила стосовно них злочин проти життя та здоров’я

у КВУЗТ, а 77,8 % – не було.

3.10. Міжособистісні відносини:

– на момент вчинення злочину 69,4 % жертв перебували в одному

відділенні зі злочинцем, 30,6 % – ні.

Що стосується відносин між жертвою та злочинцем до вчинення

останнім злочину стосовно першого, то:

– доброзичливі стосунки мали місце у 5,6 % випадків;

– ворожі – 50,0 %;

– стосунків не було – 44,4 %.

3.11. Ставлення до порядку і умов відбування покарання у жертв

злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ були такими:

– позитивне – 22,2 %;

– негативне – 41,7 %;

– нейтральне (байдуже) – 36,1 %.

3.12. Дії потерпілих, що стали підставою виникнення помсти у

засуджених, диференціювалися на дві групи:

– у 81,8 % випадків помста виникла у відповідь на протиправні та

аморальні дії потерпілих;

– у 18,2 % випадків помста як мотив злочинів проти життя та здоров’я

особи у КВУЗТ була обумовлена правомірними діями засуджених (половина
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з яких, водночас, була прив’язана до самого факту вчинення жертвою

переважно тяжких злочинів, за які вона відбувала покарання).

3.13. Найбільш характерними неправомірними діями потерпілих, що

породжують виникнення почуття помсти у винних, є:

– побиття та інші насильницькі дії (22,2 %);

– образливі висловлювання стосовно злочинця або його близьких

(44,4 %);

– погрози різного характеру (в т. ч розправою у процесі раптово

виниклого конфлікту, що переростав у бійку) – 22,2 %;

– несплата боргу (11,1 %).
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Додаток В

Узагальнення результатів анкетування співробітників кримінально-

виконавчих установ закритого типу в Дніпропетровській, Київській,

Запорізькій, Полтавській, Рівненській, Херсонській та Черкаській

областях, (336 співробітників)

№
з/п Зміст інформації

Результат
(к-ть)

і питома
вага (%)

1. Ваш вік
20–30 років
30–40 років
40–50 років

301 (89,6 %)
28 (8,3 %)
7 (2,1 %)

2. Ваш стаж служби
До 1 року
1–3 років
3–5 років
5–10 років
Понад 10 років

105 (31,3 %)
42 (12,5 %)
112 (33,3 %)
63 (18,8 %)
14 (4,2 %)

3. Ваша посада
Оперуповноважений
Ст. інспектор ВСВПР
Інспектор ВСВПР
Начальник відділення СПС
Психолог
Ст. інспектор з питань підготовки до звільнення
Ст. інспектор ВНіБ
Інспектор ВНіБ
Мол. інспектор ВНіБ
ЧПНУ
Ст. інспектор відділу охорони
Інспектор відділу охорони
Ст. інспектор групи контрольно-аналітичної роботи

126 (37,5 %)
28 (8,3 %)
7 (2,1 %)

91 (27,1 %)
7 (2,1 %)
7 (2,1 %)
14 (4,2 %)
7 (2,1 %)
14 (4,2 %)
7 (2,1 %)
14 (4,2 %)
7 (2,1 %)
7 (2,1 %)

4. Які, на Вашу думку, масштаби латентної
злочинності (невиявленої, чи неврахованої,
приховуваної) у ВК?
Латентність присутня в невеликій кількості
Латентність відсутня
Латентність масштабна і перевищує зареєстровану

224 (66,7 %)
56 (16,7 %)
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злочинність у:
– 1,5 разів
– 2 рази
– 3 рази
– 4 рази
– 5 разів
– 10 разів

7 (2,1 %)
7 (2,1 %)
14 (4,2 %)
7 (2,1 %)
14 (4,2 %)
7 (2,1 %)

5. Які злочини, вчинювані у ВК, є найбільш
латентними?
Умисне вбивство (ст. 115 КК України)
Доведення до самогубства (ст. 120)
Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121)
Умисне середньої тяжкості тілесне
ушкодження (ст. 122)
Умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125)
Побої і мордування (ст. 126)
Катування (ст. 127)
Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне
ушкодження (ст. 128)
Погроза вбивством (ст. 129)
Насильницьке задоволення статевої пристрасті
неприродним способом (ст. 153)
Крадіжка (ст. 185)
Шахрайство (ст. 190)
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами або вибуховими речовинами (ст. 263)
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів (розд. ХІІІ
КК України)
Злісна непокора вимогам адміністрації установи
виконання покарань (ст. 391)
Дії, що дезорганізують роботу установ виконання
покарань (ст. 392)
Важко відповісти

7 (2,1 %)
42 (12,5 %)
35 (10,4 %)

28 (8,3 %)
84 (25,0 %)
35 (10,4 %)
7 (2,1 %)

49 (14,6 %)
21 (6,3 %)

42 (12,5 %)
63 (18,8 %)
7 (2,1 %)

7 (2,1 %)

154 (45,8 %)

112 (33,3 %)

21 (6,3 %)
7 (2,1 %)

6. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень безпеки
засуджених від злочинних посягань на їх життя та
здоров’я з боку інших засуджених
«1»
«2»
«3»
«4»
«5»

42 (12,5 %)
28 (8,3 %)

140 (41,7 %)
77 (22,9 %)
49 (14,6 %)

7. Якщо рівень захищеності засуджених невисокий, то
чим, на Вашу думку, це викликано?
Низький рівень безпеки громадян в цілому по країні
Відсутність належної правової регламентації

84 (25,0 %)
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забезпечення безпеки засуджених у ВК
Специфічні особливості виконання та відбування
покарання у ВК
Жорстокість традицій і звичаїв злочинного світу
Недоліки профілактичної діяльності з боку
адміністрації ВК
Несумлінне ставлення персоналу ВК до виконання
службових обов’язків, низький рівень професійної
компетентності персоналу
Неналежний рівень матеріально-побутового
забезпечення, харчування
Рівень захищеності високий

42 (12,5 %)

154 (45,8 %)
168 (50,0 %)

49 (14,6 %)

63 (18,8 %)

7 (2,1 %)
63 (18,8 %)

8. Які способи забезпечення особистої безпеки у ВК
найчастіше обирають засуджені?
Звертаються за допомогою до представників
адміністрації ВК
Користуються правом на особисту безпеку (ст. 10 КВК
України)
Звертаються за допомогою до інших засуджених
(насамперед до лідерів угруповань негативної
спрямованості)
Користуються правом на необхідну оборону (ст. 36 КК
України)
Намагаються самостійно вирішити проблеми, що
виникли
Обирають інші способи забезпечення особистої
безпеки

252 (75,0 %)

63 (18,8 %)

63 (18,8 %)

7 (2,1 %)

112 (33,3 %)

21 (6,3 %)
9. Як впливає наявність заборонених предметів на

вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи у
ВК?
Сприяє вчиненню
Не сприяє вчиненню

294 (87,5 %)
42 (12,5 %)

10. Які заборонені предмети найбільш небезпечні у
механізмі вчинення злочинів проти життя та
здоров’я особи у ВК?
Колючо-ріжучі предмети
Спиртовмісні речовини
Наркотичні засоби
Гральні карти
Інше: засоби мобільного зв’язку, гроші, еротичні
матеріали і т. п.

210 (62,5 %)
189 (56,3 %)
161 (47,9 %)
63 (18,8 %)

77 (22,9 %)
11. Які наслідки наставали для засудженого у випадку

висловлювання ним погрози вбивством на адресу
іншого засудженого?
Він притягався до дисциплінарної відповідальності 210 (62,5 %)
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Він був притягнутий до кримінальної відповідальності
Жодних наслідків не наставало
Фактів висловлювання погроз не траплялося
Із засудженим проводилась профілактична бесіда
Засуджений переводився до іншого відділення,
ізолювався
Він попереджався про притягнення до дисциплінарної
відповідальності

49 (14,6 %)
28 (8,3 %)
7 (2,1 %)
21 (6,3 %)

7 (2,1 %)

14 (4,2 %)
12. Які, на Вашу думку, кримінально-правові засоби

запобігання злочинам проти життя та здоров’я
особи найбільш поширені у ВК?
Пропаганда кримінального, кримінального
процесуального та кримінально-виконавчого
законодавства засудженим
Офіційне застереження потенційних правопорушників
про кримінальну відповідальність
Спонукання до добровільної відмови від доведення
злочину до кінця
Притягнення правопорушників до кримінальної
відповідальності за незакінчену злочинну діяльність
Відкриття кримінальних проваджень за фактами
вчинення злочинів невеликої тяжкості
Розкриття злочинів

161 (47,9 %)

189 (56,3 %)

56 (16,7 %)

119 (35,4 %)

98 (29,2 %)
70 (20,8 %)

13. Чи вважаєте Ви кримінально-правові засоби
запобігання злочинам проти життя та здоров’я
особи у ВК ефективними?
Так
Ні
Важко відповісти

151 (44,9 %)
42 (12,5 %)
143 (42,6 %)

14. Чи вважаєте Ви необхідним посилення
кримінальної відповідальності за вчинення
злочинів, у тому числі проти життя та здоров’я
особи, в умовах ВК, враховуючи підвищений
ступінь суспільної небезпеки пенітенціарного
рецидиву?
Так
Ні
Важко відповісти

280 (83,3 %)
29 (8,6 %)
27 (8,0 %)

15. Чи вважаєте Ви необхідним посилення
відповідальності адміністрації ВК за вчинення
злочинів, у тому числі проти життя та здоров’я
особи, в умовах ВК?
Так
Ні
Важко відповісти

126 (37,5 %)
161 (47,9 %)
49 (14,6 %)
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16. Які категорії засуджених, на Вашу думку, частіше
за всіх можуть бути жертвою злочину з боку інших
засуджених?
Члени самодіяльних організацій
Засуджені з касти «відвернутих»
Засуджені з фізичними вадами
Засуджені з психічними вадами
Азартні гравці
Боржники
Фізично слабкі засуджені
Так звані «не порядні» засуджені
Соціально занедбані засуджені
Засуджені, схильні до конфліктів
Засуджені, які вдають із себе «блатних»
Засуджені, які не поважають «злочинний закон»
Засуджені, які крадуть в інших засуджених (так звані
«криси»)
Так звані «козли»
Важко відповісти

21 (6,3 %)
238 (70,8 %)
49 (14,6 %)
91 (27,1 %)
7 (2,1 %)
21 (6,3 %)
7 (2,1 %)
7 (2,1 %)
7 (2,1 %)
7 (2,1 %)
7 (2,1 %)
7 (2,1 %)

14 (4,2 %)
7 (2,1 %)
7 (2,1 %)

17. Які з перелічених причин і умов найбільше
призводять до вчинення злочинів проти життя та
здоров’я особи у ВК?
Кримінальна субкультура, кримінальні традиції та
звичаї
Суперечності у виконанні покарань, пов’язаних з
позбавленням волі (ізоляція засуджених із властивим
їй криміногенним потенціалом), що разом із
кримінальною установкою засуджених спонукають у
їхній свідомості формування умислу на вчинення
злочинів проти життя та здоров’я особи
Конфлікти між засудженими у сфері особистісно-
побутових відносин, виробничої діяльності та інших
сферах
Соціальна занедбаність і психічна неврівноваженість
засуджених
Недоліки в діяльності структурних підрозділів ВК
(зокрема, у сфері охорони, нагляду, ОРД, соціально-
виховної роботи, комунально-побутовій сфері тощо)

161 (47,9 %)

63 (18,8 %)

203 (60,4 %)

161 (47,9 %)

49 (14,6 %)
18. Які заходи, що застосовуються до засуджених, є, на

Вашу думку, найбільш ефективними для
запобігання злочинам проти життя та здоров’я
особи у ВК?
Відкриття кримінального провадження за кожним
виявленим фактом
Посилення режиму

175 (52,1 %)
133 (39,6 %)
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Поміщення в ДІЗО, ПКТ (ОК)
Переведення до іншої установи
Постійна робота із засудженими
Важко відповісти

175 (52,1 %)
56 (16,7 %)
7 (2,1 %)
7 (2,1 %)

19. Які заходи, на Вашу думку, впливають на
підвищення ефективності запобігання злочинам
проти життя та здоров’я особи у ВК?
Забезпечення належної організації режиму у ВК
Забезпечення повної трудової зайнятості засуджених
Підвищення рівня організації праці та робочих місць
засуджених
Належна організація загальноосвітнього і професійно-
технічного навчання засуджених
Підвищення рівня соціально-виховної роботи із
залученням співробітників усіх відділів і служб до
участі в цьому процесі
Підвищення ефективності індивідуальної
профілактичної роботи із засудженими, схильними до
насильства
Удосконалення діяльності самодіяльних організацій,
стимулювання участі засуджених в їх роботі
Удосконалення дисциплінарної практики
Залучення громадськості до виправленні і
ресоціалізації засуджених
Підвищення рівня роботи психологів у ВК
Підвищення рівня матеріально-побутового
забезпечення засуджених
Комплексне планування профілактики злочинів у ВК
Удосконалення кадрової роботи, підвищення
професійного та культурного рівня співробітників ВК,
обмін позитивним досвідом
Поліпшення матеріально-побутових і соціальних умов
життєдіяльності співробітників ВК

224 (66,7 %)
168 (50,0 %)

28 (8,3 %)

21 (6,3 %)

84 (25,0 %)

63 (18,8 %)

14 (4,2 %)
133 (39,6 %)

28 (8,3 %)
42 (12,5 %)

35 (10,4 %)
28 (8,3 %)

63 (18,8 %)

77 (22,9 %)
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Додаток Д

Аналітична довідка

за результатами анкетування співробітників

кримінально-виконавчих установ закритого типу

в Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Полтавській, Рівненській,

Херсонській та Черкаській областях, (336 співробітників)

З метою підвищення об’єктивності дослідження запобігання злочинам

проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ було проведено анкетування

співробітників виправних колоній (336 осіб) Дніпропетровської, Київської,

Запорізької, Полтавської, Рівненської, Херсонської та Черкаської областей.

Респондентам було надано можливість відповісти не лише на закриті

питання, а й на відкриті, висловивши власну думку з тієї чи іншої проблеми.

Так, під час незалежного анонімного анкетування було отримано дуже цікаві

й навіть несподівані відповіді.

Окрім механічного узагальнення зазначеної емпіричної бази, вважаємо

за доцільне навести ті дані, які допомогли (поряд із аналізом зарубіжного

досвіду, вітчизняного кримінального та кримінально-виконавчого

законодавства, практики діяльності виправних колоній) сформулювати

пропозиції щодо вдосконалення відповідних нормативно-правових актів у

частині запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, а

також забезпечення особистої безпеки засуджених.

1. Гіпотезу про те, що досліджувані злочини, які вчиняються

засудженими та утворюють пенітенціарний рецидив, відрізняються високим

рівнем латентності, підтвердили такі результати анкетування. На відсутність

латентності вказало лише 16,7 % респондентів. Невеликий рівень латентності

відзначили 66,7 % співробітників КВУЗТ. На масштабність латентності у

виправних колоніях наголосили 16,8 % респондентів, вказавши такі цифри
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перевищення зареєстрованої злочинності: 1,5 разів (2,1 %); 2 рази (2,1 %);

3 рази (4,2 %); 4 рази (2,1 %); 5 разів (4,2 %); 10 разів (2,1 %).

Підтверджено дані останніх вітчизняних досліджень, проведених

І. Г. Богатирьовим, В. В. Василевичем, О. М. Джужею, І. М. Копотуном,

О. М. Литваком та ін., що найбільш латентними злочинами, вчинюваними у

виправних колоніях, є: злочини у сфері обігу наркотичних засобів (45,8 %);

злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань

(33,3 %); умисне легке тілесне ушкодження (25,0 %); крадіжка (18,8 %);

необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (14,6 %);

доведення до самогубства (12,5 %); насильницьке задоволення статевої

пристрасті неприродним способом (12,5 %); умисне тяжке тілесне

ушкодження (10,4 %); побої і мордування (10,4 %); умисне середньої

тяжкості тілесне ушкодження (8,3 %); погроза вбивством (6,3 %); дії, що

дезорганізують роботу установ виконання покарань (6,3 %); умисне вбивство

(2,1 %); катування (2,1 %); шахрайство (2,1 %); незаконне поводження зі

зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (2,1 %).

2. Відповіді респондентів на відкриті запитання дали змогу узагальнити

позитивну практику діяльності КВУЗТ щодо виявлення причин і умов

вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи за такими напрямами:

– кримінальна субкультура, кримінальні традиції та звичаї (47,9 %);

– суперечності у виконанні покарань, пов’язаних з позбавленням волі

(ізоляція засуджених із властивим їй криміногенним потенціалом), що разом

із кримінальною установкою засуджених спонукають у їхній свідомості

формування умислу на вчинення злочинів проти життя та здоров’я

особи (18,8 %);

– конфлікти між засудженими у сфері особистісно-побутових відносин,

виробничої діяльності та інших сферах (60,4 %);

– соціальна занедбаність і психічна неврівноваженість

засуджених (47,9 %);
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– недоліки в діяльності структурних підрозділів ВК (зокрема, у сфері

охорони, нагляду, ОРД, соціально-виховної роботи, комунально-побутовій

сфері тощо) (14,6 %).

3. Дістали подальший розвиток висновки ряду дослідників

(Г. Ф. Хохрякова, В. М. Анісімкова, В. І. Бистрих), за якими основне місце в

механізмі вчинення засудженими насильницьких злочинів займають так звані

тюремні традиції і звичаї. Зокрема, серед опитаних співробітників виправних

колоній кримінальну субкультуру, кримінальні традиції та звичаї як

детермінанту вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ

вказали 47,9 % респондентів. У свою чергу, 50,0 % практичних працівників

визначили жорстокість традицій і звичаїв злочинного світу як один із

чинників, що призводить до незадовільного рівня захищеності засуджених

від злочинних посягань на їх життя та здоров’я з боку інших засуджених.

4. Оптимізації віктимологічного рівня запобігання злочинам проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ сприяли результати анкетування

співробітників виправних колоній, згідно з якими частіше за всіх жертвою

злочину з боку інших засуджених можуть бути такі категорії засуджених:

– засуджені з касти «відвернутих» (70,8 %);

– засуджені з психічними вадами (27,1 %);

– засуджені з фізичними вадами (14,6 %);

– члени самодіяльних організацій (6,3 %);

– боржники (6,3 %);

– засуджені, які крадуть в інших засуджених (так звані

«криси») (4,2 %);

– азартні гравці (2,1 %);

– фізично слабкі засуджені (2,1 %);

– так звані «не порядні» засуджені (2,1 %);

– соціально занедбані засуджені (2,1 %);

– засуджені, схильні до конфліктів (2,1 %);

– засуджені, які вдають із себе «блатних» (2,1 %);
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– засуджені, які не поважають «злочинний закон» (2,1 %);

– так звані «козли» (2,1 %).

У зв’язку з цим, саме щодо названих категорій засуджених слід

активніше здійснювати заходи віктимологічного запобігання злочинам проти

життя та здоров’я особи у КВУЗТ.

5. У дослідженні зазначено, що важливим заходом спеціально-

кримінологічного запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи

у КВУЗТ є підвищення ефективності реагування адміністрації виправних

колоній на відомі їй факти погроз вбивством, адже саме ця обставина у

16,7 % випадків штовхала засуджених, щодо яких висловлювалася така

погроза, на вчинення умисного вбивства засудженого, який власне таку

погрозу висловлював. Практика діяльності виправних колоній у цьому

напрямі виявила такий негативний аспект. Незважаючи на те, що фактично

переслідування інших засуджених у формі погрози вбивством утворює

самостійний склад злочину (ст. 129 КК України), в окремих випадках (і ця

практика є вкрай недопустимою) подібні факти розглядаються

адміністрацією виправної колонії в якості порушення режиму відбування

покарання і тягнуть застосування заходів дисциплінарного впливу. Зокрема,

проведене нами анкетування виявило, що у випадку висловлювання

засудженим погрози вбивством на адресу іншого засудженого для нього

наставали такі наслідки:

– він притягався до дисциплінарної відповідальності (62,5 %);

– він був притягнутий до кримінальної відповідальності (14,6 %);

– жодних наслідків не наставало (8,3 %);

– із засудженим проводилась профілактична бесіда (6,3 %);

– він попереджався про притягнення до дисциплінарної

відповідальності (4,2 %);

– засуджений переводився до іншого відділення, ізолювався (2,1 %);

– фактів висловлювання погроз не траплялося (2,1 %).
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Тому невипадково, що протягом 2010–2015 рр. в установах

ДКВС України було відкрито лише одне кримінальне провадження (у

2013 р.) за фактом учинення злочину, передбаченого ст. 129 КК України.

Ураховуючи зазначене, хочемо звернути увагу практичних працівників

КВУЗТ, що в пенітенціарній сфері проблема висловлювання погроз

вбивством має більш криміногенне забарвлення, порівняно з умовами

вільного суспільства, в силу наведених нижче обставин. Так, в умовах

виправних колоній суттєво збільшується ймовірність реалізації висловленої

засудженим погрози вбивством іншого засудженого, оскільки той, хто

погрожує, який хотів би зберегти або зміцнити свій авторитет серед

засуджених, повинен стримати слово і привести загрозу у виконання. Крім

того, особа засудженого, який погрожує, особливо раніше судимого за тяжкі

насильницькі злочини, свідчить про реальну можливість виконання обіцянки

вчинити протиправні дії. Тому в більшості випадків є підстави побоюватися

здійснення висловленої або вираженій в іншій формі погрози вбивством.

Тому адміністрація виправної колонії повинна давати відповідну

правову оцінку діям, пов’язаним із погрозою вбивством, висловленої в тій чи

іншій формі засудженим, і за наявності підстав силами оперативних

підрозділів клопотати перед органом досудового розслідування про відкриття

кримінального провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого

ст. 129 КК України.

6. Підвищена, порівняно з рештою осіб, які проживають у державі,

«беззахисність» засуджених дала підстави ряду вчених запропонувати ввести

підвищену відповідальність за вчинення злочинів як щодо осіб, які

відбувають покарання, так і винними у вчиненні таких злочинів. Зокрема,

Ф. Р. Сундуров і Л. В. Бакуліна вважають за необхідне визнавати вчиненими

при обтяжуючих обставинах вбивство особою, яка відбуває позбавлення волі,

іншої людини, включаючи засудженого; умисне заподіяння тяжкої шкоди

здоров’ю, умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров’ю, катування,

насильницькі дії сексуального характеру та ін. Схожу позицію у своєму
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монографічному дослідженні висловив і вітчизняний дослідник

пенітенціарної злочинності І. М. Копотун, пропонуючи ввести підвищену

кримінальну відповідальність за злочини, вчинені у виправних колоніях.

Зазначені пропозиції підтверджуються й анкетуванням співробітників

виправних колоній. Так, 83,3 % респондентів вважають необхідним

посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, у тому числі

проти життя та здоров’я особи, в умовах КВУЗТ, враховуючи підвищений

ступінь суспільної небезпеки пенітенціарного рецидиву.

Визнати подібні пропозиції як панацею навряд чи доцільно. Вважаємо,

що більш раціональним було б передбачити підвищені заходи

дисциплінарної відповідальності адміністрації виправних колоній при

вчиненні засудженими злочинів, на що вказало 37,5 % опитаних нами

співробітників цих установ. Існування думки, висловленої названими вище

авторами, підтверджує необхідність зміни підходів до системи виправно-

виховного впливу на засуджених, забезпечення їх безпеки і дотримання

законних прав та інтересів цієї групи осіб. Про їх порушення свідчить і та

обставина, що нерідко переростанню виниклих між засудженими неприязних

відносин у серйозний конфлікт сприяє несвоєчасне реагування на конфліктну

ситуацію з боку співробітників оперативно-режимних та інших підрозділів

виправної колонії, небажання адміністрації втручатися в діяльність існуючих

в місцях позбавлення волі злочинних угруповань засуджених. Відзначаються

і випадки підкупу адміністрації виправних колоній.

7. Удосконаленню механізму реалізації права засуджених на особисту

безпеку в частині закріплення у ч. 1 ст. 18 Закону України «Про Державну

кримінально-виконавчу службу України» обов’язку персоналу

ДКВС України «забезпечувати особисту безпеку засуджених, застосовуючи

комплекс правових, управлінських, оперативно-розшукових, тактичних та

спеціально-превентивних заходів, спрямованих на запобігання можливій та

усунення явної небезпеки життю і здоров’ю засуджених, які відбувають

покарання у виді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк
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або довічного позбавлення волі» сприяли такі результати анкетування.

Зокрема, 45,8 % респондентів зазначили, що невисокий рівень захищеності

засуджених від злочинних посягань на їх життя та здоров’я з боку інших

засуджених зумовлений саме специфічними особливостями виконання та

відбування покарання у виправних колоніях, а 37,5 % опитаних у зв’язку з

цим висловилися за необхідність посилення відповідальності адміністрації

КВУЗТ за вчинення злочинів, у тому числі проти життя та здоров’я особи, в

умовах виправних колоній.
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Додаток Ж

Пам’ятка

оперативним працівникам кримінально-виконавчих установ закритого

типу щодо планування заходів запобігання і виявлення злочинів,

вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку

відбування покарання

Успішне вирішення оперативними підрозділами кримінально-

виконавчих установ закритого типу (КВУЗТ) завдань, визначених у ст. 104

КВК України, багато в чому залежить від того, наскільки правильно і

науково обґрунтовано організовано їх повсякденну діяльність. В

обов’язковому порядку оперативні підрозділи КВУЗТ повинні планувати

заходи щодо попередження і виявлення злочинів, вчинених у колоніях, а

також порушень встановленого порядку відбування покарання, які повинні

входити самостійним розділом у план роботи оперативного відділу. В цьому

розділі плануються такі заходи:

1) виявлення недоліків і упущень в діяльності співробітників КВУЗТ,

які сприяють вчиненню злочинів, а також виявлення засуджених, які схильні

до вчинення злочинів та замишляють їх. Для цього оперативні працівники

закладають у плани вивчення та аналіз актів, рапортів, довідок, матеріалів

службових розслідувань, результатів інспектування, даних про вчинені

злочини та правопорушення, матеріали про відмову у відкритті кримінальних

проваджень і про притягнення засуджених до дисциплінарної

відповідальності;

2) аналіз:

– недоліків в організації праці, режимі тримання засуджених,

соціально-виховної роботи;

– матеріалів роботи самодіяльних організацій засуджених;

– особових справ засуджених;
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– вхідної та вихідної кореспонденції засуджених;

– листів, скарг, заяв громадян, посадових осіб, підприємств, установ,

організацій;

– прихованих процесів, що відбуваються в середовищі засуджених;

3) проведення опитувань обізнаних осіб;

4) систематичні огляди житлових і виробничих зон та об’єктів,

розташованих у їх межах;

5) безпосереднє проведення заходів щодо усунення умов, що сприяють

вчиненню злочинів, і здійснення оперативно-профілактичного впливу на

осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів, із використанням гласних

і негласних можливостей;

6) постановка на оперативно-профілактичний облік засуджених, які

задумують вчинення злочинів, і від яких можна очікувати вчинення злочинів;

7) здійснення належного контролю за ходом усунення умов, що

сприяють вчиненню злочинів, та реагуванням засуджених на проведені

відносно них індивідуально-профілактичні заходи;

8) заходи щодо виявлення, роз’єднання угруповань засуджених

негативної спрямованості, уточнення мотивів їх вчинків та інших оперативно

значущих даних;

9) виявлення «авторитетів», лідерів засуджених, які приховують

справжні наміри, і вжиття необхідних заходів щодо їх компрометації;

10) установлення осіб, які формують або контролюють «общаки», і

проведення заходів із вилучення;

11) викриття осіб, які злісно ухиляються від суспільно корисної праці і

присвоюють результати чужої праці, притягнення їх до відповідальності;

12) участь у підборі та вивченні кандидатів до самодіяльних

організацій засуджених;

13) проведення правової пропаганди серед засуджених із роз’яснення

закону про кримінальну відповідальність, кримінально-виконавчого

законодавства та інших законодавчих актів;
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14) поповнення матеріалів оперативно-профілактичних обліків;

15) проведення операцій із затримання осіб, які доставляють

(перекидають) у житлові та виробничі зони для засуджених заборонені

предмети;

16) виявлення конфліктних ситуацій, що виникають у середовищі

засуджених, з’ясування причин їх виникнення та усунення;

17) збір необхідних відомостей, що характеризують профілактуємого

засудженого і його оточення;

18) проведення профілактичних бесід із профілактуємими, їх друзями,

родичами, іншими особами, які можуть здійснити на них позитивний вплив;

19) вирішення питань працевлаштування засуджених, схильних до

вчинення злочинів, на такі ділянки роботи, де вони перебували б під

постійним наглядом і контролем та не могли відлучатися зі своїх робочих

місць, та ін.

Наукова обґрунтованість передбачає, зокрема, що плани повинні

виходити з глибокого аналізу пенітенціарної злочинності в кожному

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції в сфері виконання

покарань і пробації, а також у кожній установі виконання покарань з

урахуванням кримінологічного прогнозу особистості засуджених.

Ефективність планованих профілактичних заходів полягає в досягненні

позитивних результатів після їх виконання. Найбільш важливим критерієм

перевірки ефективності є реальне збільшення або зменшення кількості

злочинів, учинених засудженими, зняття їх з оперативно-профілактичних

обліків.

Реальність заходів полягає в тому, що вони повинні бути виконані

виконавцями за будь-яких умов, у тому числі при значному ускладненні

оперативної обстановки, коли частина сил і засобів буде залучена на

усунення надзвичайних подій (пожежі, повені, епідемії і т. п.).

Нереальні заходи з попередження і виявлення злочинів, вчинених у

колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування покарання,
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включені до планів, заважають оперативним працівникам ефективно і

цілеспрямовано організувати свою роботу, створюють невпевненість і

викликають негативне ставлення до планування.

Економічна доцільність планованих профілактичних заходів полягає в

тому, щоб при найменших витратах отримати якомога більше користі і

максимально наблизитися до кінцевої мети, яка ставиться при складанні

плану.

Конкретність профілактичних заходів означає чітке та зрозуміле

формулювання завдань перед працівниками установи виконання покарань,

установлення термінів виконання, що полегшує їх виконання і контроль за

реалізацією. Однак на практиці планування профілактики пенітенціарної

злочинності ця вимога дотримується далеко не завжди. Так, у ряді

документів по установах виконання покарань ДКВС України було записано:

«Активізувати індивідуально-профілактичну роботу із засудженими».

Подібні формулювання породжують безвідповідальність виконавців і не

сприяють посиленню контролю з боку керівників служб і підрозділів органів

і установ виконання покарань. У кінцевому рахунку такий підхід не може

здійснити позитивного впливу на проблеми профілактики пенітенціарної

злочинності в установах виконання покарань.

Комплексність планів із профілактики злочинів в установах виконання

покарань означає, що плановані заходи передбачають використання як

виконавців співробітників різних служб та підрозділів установ виконання

покарань.

Дотримання зазначених вимог при плануванні заходів із попередження

і виявлення злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановленого

порядку відбування покарання надасть змогу оперативним працівникам

КВУЗТ найбільш дієво і послідовно здійснювати цю діяльність, досягати

найкращих результатів при досягненні поставлених завдань.
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Додаток З

Акти впровадження
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