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ЗМІНА ПОГЛЯДУ НА ЗЛОЧИН ТА ПОКАРАННЯ: ВІД СТРАТИ І
В’ЯЗНИЦІ ДО ПРИМИРЕННЯ
Хмелевська Н.А.
Метою даної статті є дослідження трансформації поглядів на покарання: від
страти і в’язниці до розвитку ідеї примирення в історії філософії права. У статті
зроблено спробу аналізу ідей М. Фуко щодо створення дисциплінарного суспільства
та зародження в’язниці, розкрита позиція «зменшення страждань» Н. Крісті
(компенсаторна юстиція) і перехід до концепції відновного правосуддя Х. Зера.
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Актуальність теми зумовлена потребою у філософському осмисленні правових
процесів, котрі сьогодні мають багато білих плям. Поняття співвідношення злочину
та покарання (встановлення розумного балансу між спричиненою шкодою
потерпілому та каральною санкцією) викликає багато дискусій серед науковців:
фахівців права, юристів-практиків, філософів, етиків, соціологів та ін. Сучасна
оцінка таких соціальних феноменів як злочин та покарання, реакція на них в умовах
суспільних трансформацій сьогодення, вимагають пошуків якісно нових
теоретичних обґрунтувань застосування «насилля» державою. Метою даної статті є
спроба аналізу трансформацій ідеї покарання в історії філософії починаючи від
страти та становлення в’язниці і закінчуючи можливістю примирення.
З одного боку, історію кримінального права та покарання можна зобразити як
ряд прогресивних кроків, направлених на їх поступову гуманізацію та зменшення
страждань: від видовищних публічних страт та кайданів до виникнення у 1815 р.
системи тюремного ув’язнення; від кам’яних темниць минулого до ізольованих
камер зі зручностями і т.п. Але у кримінальному покаранні взагалі важко визначити,
яке покарання буде більш гуманним. Наприклад, у 1703р. відсічення пальців
вважали більш суворим покаранням, ніж 10 років тюремного ув’язнення; чи так
само у зв’язку з помилуванням – заміну страти на довічне ув’язнення більшість
в’язнів навпаки сприймали куди суворішим покаранням. Інша точка зору (відмінна
від ідеї прогресу) розглядає боротьбу за кримінально-правові реформи як ряд
зусиль, які націлені на те, аби привести кримінальне покарання у відповідність із
цінностями, котрі у кожну конкретну епоху політично впливові кола даного
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суспільства вважали основними. Проте оскільки цінності з часом змінюються, не
має сенсу попередньо припускати якісь ідеї щодо підсилення чи послаблення
гуманістичного початку. Вивчення каральних практик скоріш наочно представляє,
які цінності мають переваги у ту чи іншу епоху для владної верхівки суспільства.
Загалом призначення покарання відповідно правових настанов так чи інакше
призводить до спричинення страждань, у цьому полягає його мета. Проте жодна зі
спроб обґрунтувати умисне завдання болю так і не стала задовільною.
Після Другої світової війни у світі означилися тенденції до скорочення
застосування та повної відміни смертної кари як найвищої міри покарання, котрі
пов’язують із прийняттям Загальної декларації прав людини у 1948 р. Більшість
фахівців дійшли висновку, що моральна позиція цивілізованого суспільства не може
дозволити позбавляти особу життя, навіть убивцю, адже це прямо суперечить
проголошеним конституційним цінностям, де найвищою соціальною цінністю
виступає людина, її життя та здоров’я, а держава виступає їх гарантом. Як показує
практика, таке відношення до людини відповідно вимагає пошуку нової мети
кримінальної політики держави, яка тепер не може обмежитися лише каральною
спрямованістю, нова мета кримінального права розвивається у фокусі ідеї
відновлення порушеного права та усунення наслідків. У більшості держав, які
проголосили себе демократичними, правовими, соціальними, вже немає місця
смертній карі як найвищій мірі покарання, до таких держав також можна віднести і
Україну. На кінець ХХ ст. також набувають поширення дискусії з приводу того, що
покарання як позбавлення свободи людини, котра визнана найвищою соціальною
цінністю, також має бути крайнім заходом у системі покарання, натомість перевагу
слід надавати ненасильницьким, гуманістичним методам вирішення «правового
конфлікту» (медіація, сімейні конференції, «кола правосуддя» і т.п.). Таким
висновкам передував тернистий шлях філософсько-правового дискурсу покарання у
історії становлення світової правової думки.
Наприклад, прихильники політико-правового лібералізму розглядають історію
покарання як послідовну зміну трьох форм відплати:
Варварська помста розглядається як морально-виправдані общинно-кланові дії
щодо кровної помсти «винуватцю» та його роду, племені та ін. (родова помста).
Найдавнішим принципом, що мав обмежити розгул помсти у первісних
суспільствах в умовах посягання на чиїсь інтереси, вважається принцип таліону. За
допомогою нього покарання визначалося мірою спричиненої шкоди. Принцип
таліону прийнято вважати первинною спробою гуманізації покарання.
Державно-деспотична помста – каральна практика кастово-централізованих та
абсолютних монархій, коли посилилася тенденція до залякування, породження
страху перед владою та монархом. Держава перестає бути стороннім спостерігачем
за «співрозмірністю» відомщення та повністю перебирає на себе функцію помсти.
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Епоха монархічного абсолютизму відзначилася повним пануванням таліону [5,
с.125-126]. Покарання усвідомлювалося буквально: за зґвалтування – кастрували,
крадієві відрубували руку, наклепнику відривали язика і т.п.
Ідею просвітницько-правової помсти, що стала ядром класичної ліберальної
пенології, пов’язують із виникненням тюремних практик. З кінця ХVІІІ ст.
розвивається критика спричинення страждань людському тілу, забороняються
тортури та обмежуються тілесні покарання. Злочин розуміється як посягання на
свободу іншого, а покарання – як відповідно позбавлення волі [4, с. 201].
Відповідно до зазначеної класифікації, на початковому етапі упорядкування
людського існування тяжіло до звичаїв та традицій, котрі представляли собою
синтез розрізнених моральних, релігійних та правових норм-заборон (табу). І лише
римська правова традиція більш-менш виділила саме правову сферу мислення. У
Середньовіччі, із піднесенням ідеї Бога, все людське, матеріальне тлінне – відійшло
на другий план. Ідею покарання усвідомлюють як неможливість устремління до
Царства Божого, обравши протиправний шлях існування, індивіду загрожує
Страшний Суд. Земне покарання – тортури та насилля, сприймалися як тернистий
шлях покаяння та очищення душі.
Період з ХV – ХVІ ст. та майже до ХVІІІ ст. визнано часом найжорстокіших
покарань, в цей час відбувається остаточна абсолютизація монархічного правління,
яка відзначилася повним пануванням таліону. У ці часи зароджувалися перші
пенітенціарні практики.
На кінець ХVII століття можна спостерігати деяке зниження кількості вбивств
та загалом агресивної поведінки. «…злочини наче втрачають свою жорстокість, а
покарання у відповідь втрачають певну частку своєї інтенсивності…» [7, с. 177 –
185]. Із появою капіталістичного суспільства виникає ряд феноменів, які існують
поза межами моральної оцінки: гроші, держава та її інтереси, власність та власник.
На зміну насильницьким злочинам приходять порушення проти власності. З одного
боку, це викликано змінами впливу економічних факторів, загальним підвищенням
рівня життя, значним демографічним ростом, зростанням багатства та власності, а з
іншої сторони, тенденцією до посилення правосуддя (протистояння між
королівськими та окружними судами, між цивільними та кримінальними судами і
т.п. вимагало від них постійного самовдосконалення). Ці часи пов’язують з
формуванням нової теорії законів та злочинів, нового морального або політичного
обґрунтування права на покарання, відміною старих приписів, зникненням звичаїв,
створенням «сучасних» кодексів. Наприклад, англійська кримінальна система була
однією із найсуворіших та кривавих систем, які знала історія цивілізації, і якщо
форма правосуддя у Англії залишилася майже незмінною, то зміст законів та
перелік кримінально караних вчинків суттєво трансформувався, тобто мала місце
теоретична реформа законодавства.
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Злочинець став суспільним ворогом, як відзначив Ж.-Ж. Руссо: «Всякий
злодій… стає по причині своїх злочинів бунтарем та зрадником, …і один з двох має
загинути; винного мають стратити не як громадянина, а як ворога…» [3]. Якщо
злочин розглядати подібним чином, то зникає сенс вести мову про покарання як
помсту чи відплату за гріх (як його розуміли у античності та середньовіччі),
розуміння кримінального закону відбувається у фокусі цивільно-правових
зобов’язань, порушення який вимагає у першу чергу відшкодування суспільної
шкоди, а якщо це неможливо, то принаймні ізолювати порушника і не допустити
повторних порушень.
Чіткі та зрозумілі проекти системи покарань, які були запропоновані
Ч Беккаріа, І. Бентамом (депортація, публічне приниження, громадські роботи,
страти і т.п.), на практиці поступово були замінені ув’язненням. Ідея в’язниці не
була представлена у теоретичних проектах реформи системи покарань і виникла у
ХІХ ст. практично без будь-якого наукового обґрунтування як реально існуючий
інститут. Передумовами розвитку системи ув’язнення стали два фактори. З одного
боку, у ті часи досить поширеним було утворення серед населення об’єднань – груп
нагляду за індивідами, під маскою сприяння морального удосконалення індивідів,
боротьби з пияцтвом та розпустою і т.і., котрі виконували певні функції соціального
контролю (щоб не потрапити до машини правосуддя самим, вони вишукували
справжніх делінквентів). А з іншого – вплив на розвиток поліцейськопенітенціарних технік М. Фуко пов’язував із виникненням нової форми багатства –
капіталу, котрий потрібно було охороняти, тобто створювати відповідні охоронні
інституції контролю та збереження власності. Загалом М. Фуко протиставляє ідею
позбавлення волі XVIII ст., яке намагалося виключити індивідів із кола суспільного
життя – ідеї позбавлення волі у наступному столітті, котра вже виконувала зовсім
іншу функцію – фіксацію та стандартизацію індивідів, прикріплення їх до
виробничого апарату, професійної освіти і т.д. І цю нову еру соціального контролю
М. Фуко назвав епохою «соціальної ортопедії» [6, с. 54]. Увага до особистості
злочинця, прагнення перетворити покарання на виправну терапію, розподіл акту
судового рішення між різноманітними інстанціями, що повинні вимірювати,
оцінювати, ставити діагноз, лікувати та перетворювати індивіда – свідчили про
проникнення дисциплінарного методу у судову інквізицію. У 1830 – 1840 р.
паноптикум став архітектурною програмою більшості проектів в’язниць10 та власне
суспільства в цілому.
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Це в’язниці-машини, з проглядуваними наскрізь камерами, у центрі якої мав знаходитися
центральний пункт нагляду, з позиції якого можна було повністю контролювати ув’язнених
та персонал.
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На той час також стають зрозумілими і всі недоліки в’язниці, що вона й
небезпечна та можливо навіть шкідлива, проте ніхто не бачить, чим її можна
замінити. Від самого початку в’язниця передбачала не лише можливість «сплатити
боргу» засудженим, а й додаткове виправне навантаження, тобто технічне
перетворення індивіда. А праця та освіта виступали ефективним механізмом
нав’язування індивіду нової поведінкової форми, вимагали примирення ув’язнених
з ідеями порядку, моральності, поваги до себе та інших. Така позиція сприяла росту
тюремного населення країн і виникненню так званого тюремного буму.
У 50-х роках у ГУЛАГі перебувало близько 2,5 мільйонів політв’язнів, котрі
складали найнебезпечнішу для влади категорію тюремного населення, оскільки їх
політичні, наукові або ідеологічні переконання могли загрожувати збереженню
єдиної ідеології у радянському суспільстві. Праця у таких таборах приносила майже
третину всього державного прибутку і можна сказати, стала вигідною для країни.
Якщо говорити про країни Заходу із їх загальною тенденцією переходу на
індустріальний спосіб мислення, то такі суспільства вірили у те, що їх «війна із
внутрішніми ворогами» сприяє розвитку країни [1, 2]. Боротьба зі злочинністю
поступово перетворюється на індустрію. І таке відношення до злочинців неминуче
призведе до значного росту кількості ув’язнених. Але для сучасного суспільства
головна небезпека злочинності полягає скоріше не у самих злочинах, а у тому, що
така боротьба зі злочинним світом може відкинути їх назад до тоталітарного шляху
розвитку11.
Статистика якраз свідчить про те, що протягом останніх 10-и років кількість
злочинів або зменшується, або залишається сталою, тоді як кількість тюремного
населення збільшується. Звісно, слід погодитися з тим, що покарання виконує
11

Кількість тюремного населення СССР/Росії може прирівнюватися лише до США, де 5%
населення у віці від 18 до 44 років перебуває під контролем правоохоронних органів
(близько 700 ув’язнених на 100 тис. населення на кінець ХХ ст.). У Норвегії, яку автор
приводить як взірець, такий показник більше ніж у 10 разів менший. Але той факт, що
станом на 1990р. у Норвегії 4500 осіб перебували у черзі на відбуття ув’язнення вкрай
вразив автора. Якщо проаналізувати зазначену ситуацію, то виходить, говорить він, що
люди, котрі чекають на місце у в’язниці, не представляють собою реальної небезпеки, «це не
чудовиська, що потребують негайної ізоляції…», більше того, «засуджені отримують припис
із зазначенням терміну і місця відбуття покарання, і коли настає їх черга, вони прибувають
до в’язниці, взявши із собою деякі необхідні речі...» [1, с. 40]. Наприклад, у порівнянні із
Норвегією, у Фінляндії на 1970 рік у в’язниці перебувало утричі більше осіб, тоді як
кількість злочинів була приблизно однаковою, і це мало місце внаслідок того, що у
Фінляндії терміни відбування покарань були майже втричі довшими. Кількість ув’язнених у
Фінляндії стала визначатися не рівнем злочинності, а її культурними та політичними
рішеннями, бо вона стала керувалася принципом належати до суспільства, котре прагнула
створити. Тому напевне можна сказати, що кількість ув’язнених не може змінюватися сама
пособі, це результат дії людей, що відстоюють цілі та цінності свого часу.
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стримуючу функцію по відношенню до суспільства і без нього був би хаос. Але
пов’язувати суворість покарання із рівнем злочинності буде помилкою. Тим самим
капіталістичне суспільство не лише породжує злочини, які вимагають захисної
реакції, а й саме створює цю реакцію, і вона може бути як суворою так і більш
м’якою. У даній ситуації можна припустити два шляхи її вирішення: або
відмовитися від кримінального закону взагалі, що зовсім не витримує соціальнокритичного аналізу, або більш глибоко розглядати явища, щоб зрозуміти
передумови кримінально-правової заборони й виявити ті соціальні структури, що з
необхідністю призведуть до виникнення правових категорій та інститутів. Тому,
якщо відповідь на злочин криється не стільки у самому злочинові, стільки у
суспільстві, то краще зробити її більш м’якою, вважає К. Нільс. Механістичне
застосування фіксованих покарань без урахування якостей особистості, умов його
життя та ін. свідчить про те, що система орієнтується на самого індивіда,
залишаючи без уваги соціальну структуру суспільства і тим самим перекреслює
можливість пошуку більш людських форм реагування на злочин.
Прихильники відновних підходів пропонують розглядати каральне правосуддя
як великий експеримент епохи Нового часу, який зазнав поразки і повернутися до
системи звичаєвого правосуддя, котра існувала до становлення сучасної машини
правосуддя. В основу цього підходу покладено такий етап розвитку людства, коли
суд над злочинцем проходив у межах окремої соціальної групи і базувався на їх
власних уявленнях щодо поняття справедливості. Акцент ставився на
обов’язковому відновленні стосунків між членами спільноти та відшкодуванні
завданих збитків. Злочинця змушували визнати власну відповідальність за скоєне та
усвідомити спричинену шкоду, у цьому полягає головний зміст відповідальності
для відновного підходу. На думку Х. Зера, «справжня відповідальність – розуміння
того як та кому ти спричинив шкоду, та відшкодувати її» [8, с. 117].
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