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У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
Станом на 01.09.2016 р. в Україні 1552 особи відбувають покарання 

у виді  довічного позбавлення волі. Цей вид покарання введено в нашій 

країні 1995 р. разом зі вступом до Ради Європи, оскільки такий вступ 

передбачав виконання певних умов, зокрема, ліквідацію покарання у виді 

смертної кари. Положення ст. 24 Загальної частини та  санкцій  статей 

Особливої  частини Кримінального кодексу 1960 р., які передбачали  смертну 

кару  як вид  покарання, рішенням Конституційного Суду України від 

29.12.1999 р. №11-рп/99 визнано неконституційними. Законом України від 

22.02.2000 р. внесені зміно до Кримінального кодексу України 1960 р., 

відповідно до яких смертну кару замінено на довічне позбавлення волі. 

Остаточне закріплення сталося 03.05. 2002 р., коли Україна приєдналася до 

протоколу № 13 Європейської конвенції про права людини, яка передбачає 

повне скасування смертної кари за будь-яких обставин як у мирний, так і 

воєнний час [2, с. 353]. 

Довічне позбавлення волі – це найсуворіше з усіх видів основних 

покарань, що застосовується судом тільки тоді, коли воно вказане в санкції 

статті Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК 

України). Воно встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів (за 

які законом передбачено позбавлення волі на строк понад 10 років або 

довічне позбавлення волі)  і застосовується лише у випадках, спеціально 

передбачених КК України, якщо суд не вважає за можливе застосовувати 

позбавлення волі на певний строк [3, с. 40].  

Кримінально-виконавчий кодекс України (далі – КВК України) 

передбачає порядок виконання покарання на принципах диференціації та 

індивідуального підходу до перевиховання засуджених. Для цього 

перебудовується класифікація засуджених за ступенем безпеки за системою, 

прийнятою в Європі (мінімального, середнього та максимального  рівня  

безпеки). 

Відповідно до ст. 150 КВК України засуджені до довічного 

позбавлення волі відбувають покарання у  кримінально-виконавчих колоніях 

максимального рівня  безпеки, розміщуються у приміщеннях камерного  
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типу  окремо від інших засуджених, як правило, по дві особи. Термін  

тримання засуджених до довічного позбавлення волі у вказаних  колоніях 

законом не обмежується. Вони забезпечуються житловою площею за 

нормами, встановленими  кримінально-виконавчим законодавством. У 

певних випадках з метою  захисту  засуджених  від  можливих  посягань з  

боку  іншого  засудженого,  запобігання  вчиненню  ними  нового  злочину 

або за наявності медичного  висновку та за  мотивованою  постановою  

начальника  установи їх можуть  тримати в одиночних  камерах. 

На осіб, які  відбувають  покарання у  виді  довічного позбавлення 

волі, поширюються права та обов’язки засуджених  до позбавлення  волі на 

певний  строк відповідно до ст.107 КВК України. 

За порушення вимог режиму  відбування покарання  до них  можуть 

застосовуватися такі  стягнення: попередження, догана (сувора догана),  

дисциплінарний  штраф  у сумі до 2-х  мінімальних  розмірів  заробітної  

плати, поміщення  у карцер на строк до 15 діб. 

Персонал кримінально-виконавчої установи максимального рівня 

безпеки повинен допомагати засудженим у пристосуванні до відбування 

покарання на першій  його стадії.  

Друга стадія настає через рік після відбування покарання. Персонал 

має зробити контрольний аналіз стосовно кожного засудженого: як він 

влаштувався у відділенні, чи розуміє шкідливість учиненого злочину, які 

стосунки з адміністрацією та іншими засудженими. Подальший  моніторинг  

поведінки засудженого до позбавлення волі  має відбуватися щороку. 

Наприкінці 5-річного періоду проводиться детальне й поглиблене 

оцінювання ступеня  небезпеки  кожного засудженого, на основі чого 

робиться висновок, у якому зазначаються зміни у поведінці, фактори ризику, 

можливі перспективи. Вся отримана інформація переноситься до 

кримінально-виконавчої характеристики. 

Третя стадія  передбачає відбуття не менше 15 років засудженим у 

приміщеннях камерного типу. Ті, хто виконує розроблений для них 

індивідуальний план відбування довічного покарання та має позитивні 

перспективи, можуть бути переведені до звичайних жилих приміщень 

колонії максимального рівня безпеки. 

Четверта стадія визначає, що особи, засуджені до довічного 

позбавлення волі, при сумлінній поведінці та ставленні до праці після 

відбуття не менше 20 років позбавлення волі мають право на поліпшення 

умов  тримання і можуть бути переведені до установ середнього  рівня 

безпеки. 

П’ята стадія має місце, коли засуджений відбув 25 років в 

ув’язненні, і полягає в тому, що є можливість для умовно-дострокового  
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звільнення  при  виконанні  засудженим певних умов. Якщо ці умови 

виконані, слід  призначити  обмеження  волі  строком від 3-х до 5-ти років і 

вже  після цього допустити  повне  звільнення. Перевагою такої пропозиції є 

полегшення соціальної адаптації після звільнення [2, с. 351]. 

Отже, заборона смертної кари зумовлена визнанням права на життя 

основним природним правом кожної людини. Це данина гуманізації  

суспільства. Але разом із тим довічне позбавлення волі як найсуворіший вид 

покарання породжує безліч невирішених проблем. Засуджуючи злочинця  на 

життя в умовах  ізоляції  на багато років, держава повинна гарантувати, щоб  

покарання  не стало катуванням. Сьогодні в Україні налічується приблизно 

1900 осіб, засуджених до довічного позбавлення  волі. Вони відбувають 

покарання у 12-ти колоніях (секторах) та у 22-х слідчих  ізоляторах. На жаль, 

цей вид покарання  характеризується постійним збільшення кількості  

засуджених. Це лише один з факторів, що  вимагає пошуку нових  форм 

виконання довічного позбавлення волі і розгляду можливості звільнення 

таких засуджених. Звільнення від  довічного позбавлення волі потрібно 

починати не з місць його  відбування, а з переліку злочинів, за  вчинення 

яких можливе  призначення найтяжчого виду покарання, а також глибинного 

вивчення  осіб, до яких  воно  застосовується. 
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