
заnропонована Іх система є ста

лою й не може розвиватись і 

вдосконалюватись, особливо з 

оrляду на багатоаспектнІсть і 

складність такого процесу, як роз
робка довготривалої й узгодже

ної кримінологічної політики дер
жави 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Й ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ 
У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

За роки існування в Укра·іні 

покарання у виді довІчного поз

бавлення волІ вітчизняна кримі

нально-виконавча система нако

личила левний досвrд його вико

нання. Якщо у 2001 р таке пока
рання відбували 532 засуджених, 
то у 2002 р. 'іх нараховувалось 

вже 730, у 2003 р. - 761, у тому 
числі 6 жінок, а у 2005 р. - 1064, у 
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тому числі 15 жінок [8, с. 166] За 

іншими даними чисельність цих 

засуджених на кінець 2005 р . 

складала вже 1175 осіб [2, с. 204}. 
У червні 2008 р. за даними Дер
жавного департаменту України з 

питань виконання nокарань (далі 
- Держдепартамент) кількість 

цов1чно ув'язнених склала 1536 
осіб з них 16 жінок [6]. 
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В останній час науковцями, 

практичними працІвниками 1 пра

возахисниками робляться певні 

спроби загострити увагу на окре

мих проблемах виконання довіч

ного позбавлення волі . Серед 
авторів публікацій із зазначених 

проблем слід відзначити О В. Беца, 

О.П . Букалова , Т.В Дуюнову, 

В.П . Севастьянова, С . І . Скокова, 
А.Х. Степанюка, В .М Трубнікова, 
0 .1. Фролова та ін. [Див.: 1-3; 5-
11 ]. 

Порядок та умови виконання 

зазначеного покарання регулю

ються насамперед гл . 22 Кримі
нально-виконавчого кодексу Ук
раїни (Далі- КВК) [4, с.1 80, 181], 
норми якого конкретизуються й 

доповнюються відомчим норма
тивним актом- Правилами внут

рішнього розпорядку установ ви

конання покарань, затверджени

ми наказом Держдепартаменту 

25 грудня 2003 р., N2275 (розд. lV) 
(Далі - Правила) [4, с. 255-258]. 

На виконання постанови Ка

бінету Міністрів України від 20 
червня 2000 р., N2 986 «Про за
ходи щодо зміцнення матеріаль

ної бази органів та установ крим

інально-виконавчої системи на 

2000-2004 роки» , а також з метою 

nриведення умов тримання осіб , 

засуджених до довічного позбав

лення волі, у відповідність до ви

мог КВК, уnродовж 2001-2004 
років введено в дію близько 1 ООО 
місць для їх тримання. У 2005 р . 

в секторах максимального рівня 
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безпеки для таких осіб додатко
во створено понад 200 місць 
[Див.: 9, с. 345]. У жовтні 2005 р. 

частково вирІшено проблему 

відбування цього покарання за

судженими жінками . на базі Ка

чанівської жіночої колонії N2 54 
у м Харкові створено сектор для 

тримання таких жінок. Отже . 

відповідно до ст. 150 КВК засуд
жені до довічного позбавлення 

волі відбувають покарання у вип

равних колоніях максимального 

рівня безпеки . 
Вважаємо цілком справедли

вими зауваження деяких дослІд

ників щодо змісту цієї статті КВК, 

яю зводяться до того, що вона 

мала б містити в собі певні 

відсильні норми стосовно місця 

відбування покарання у виді до

вічного позбавлення волі засуд

женими жінками, а також особа
ми, які стали інвалідами, хвори

ми, і засудженими , яким смертна 

кара була замІнена на позбавлен

ня волі [8, с. 166, 167J. 
Згідно з ч 2 ст. 150 КВК і n. 24 

Правил особи, засудженІ до довІ
чного позбавлення волі , розміщу

ються в приміщеннях камерного 

типу, окремо від інших. як прави

ло по 2 особи. У необхідних ви

падках з метою захисту засудже

ного від можливих посягань на 

його життя з боку інших засудже

них чи запобігання вчиненню ним 

нового злочину або за наявності 
медичного висновку за мотивова

ною постановою начальника ко-
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лоні І його можуть тримати в оди

ночній камері . Чоловіків, засудже
них до довічного позбавлення 

волі розміщують у камерах з дот

риманням умов роздІльного три

мання передбачених ст. 92 КВК. 
Остання вимога визначена 

Правилами. На нашу думку, вона 

є не досить зрозумілою, оскільки 
ст. 92 КВК. до якої відсилають 
Правила. є універсальною і сто

сується питань роздільного три

мання засуджених до позбавлен

ня волі у виправних і виховних 

колоніях усіх видів режиму. 
Більшість із таких вимог, визна

чених цією нормою, взагалі ніяк 
не стосуються організації вико

нання покаранн.n у виді довічно

го позбавлення волІ (наприклад: 

роздільне тримання непов

нолітніх і дорослих; уперше за

суджених до позбавлення волі і 

тих. хто раніше відбував покаран

ня у виді позбавлення волі; тих, 

ХТ()ечинив умисні злочини й осіб, 
які вчинили злочини з необереж

ності та ін. ). 
Критеріїв роздільного три

мання засуджених до довічного 
позбавлення волі, вважаємо, має 
бути тільки два - стать і психоло

гічна несумісність проживання. 
До речі, в абз . 1 п .24 Правил заз
начається, що такі особи за виз

наченням адміністрації трима

ються окремо від інших засудже

них та осіб, узятих під варту, в 
окремих камерах залежно від 

площі останніх , психологічної су-
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місності . 
Порядок виконання покаран

ня у виді довічного позбавлення 

волі визначається ст. 151 КВК і 

nунктами 23-25 Правил, де вка
зуються nевні особливості по
рядку й умов тримання довіч
но ув'язнених Разом із цим ч. 2 
ст. 151 КВК встановлює, що за за
гальним nравилом на осіб, які 
відбувають таке покарання, по

ширюються права й обов'язки за
суджених до позбавлення волі , 

передбачені ст 1 07 цього Кодек
су. Логічно з цього випливає: оскіль

ки засуджені до довічного позбав

пення волі відбувають покаран

ня в колоніях максимального 

рівня безпеки, їм мають надава
тися ті ж права. які передбачені 
ст. 107 КВК, з особливостями , 

визначеними ч 2 ст 140 для осіб, 

які відбувають покарання в коло

ніях максимального рівня безпе

ки , а саме: 

- витрачати на місяць для 

nридбання nродуктів харчування 

і nредметів першої необхідності 

гроші, зароблені у виправній ко

nонП, в сумі до 70% мінІмального 
розміру заробітної nлати; 

- отримувати щомісяця ко

роткострокове побачення; 

- один раз на З місяці одер

жувати тривале nобачення. 

Але, проаналізувавши nоло

ження ч. 5 ст. 151 КВК, слід пого

дитися з думкою деяких фахівців, 

що вимоги ціє·І норми суттєво зву

жують права засуджених (8, 
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с.167]: зазначена норма встанов
пює ЩО засуджені ДО ДОВІЧНОГО 

позбавлення волt мають право. 

- витрачати на місяць для 

придбання предметів харчування 
і предметІв першої потреби гроші 
заробленІ в колонії, в сумі до 50% 
мінімального розміру заробітної 

плати; 

- одержувати один раз на 6 
місяців короткострокове побачен

ня. 

До помилки законодавця, як 

вбачається, слід також віднести 
й те що в ч. 5 ст 151 КВК бракує 
посилання на ознаки статі засуд

жених; тому здається можливим 

припустити. що їІ норми (оскіль

ки вони є спеціальними) поширю
ються й на жінок, засуджених до 
довічного позбавлення волі . Од
нак зі змісту ч 2 ст 18 КВК вип
ливає, що ці жінки відбувають 

покарання у виправних колоніях 
середнього рівня безnеки, де умо

ви тримання засуджених є більш 

м'якими (інші обсяг сум щомісяч

них витрат, кількість побачень та 

ін. ). 

З урахуванням особnивого 

ставлення й уваги законодавця 

до порядку й умов відбування 

покарання у видІ позбавлення 

волі засудженими жінками у главі 

21 КВК, де визначаються особли
вості їх тримання у виправних 

колоніях. слід було б передбачи
ти норми й щодо особливостей 

відбування довічного позбавлен
ня волі цією категорією ув'язне-
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них. 

Як способи подолання такої 

неузгодженостІ норм КВК, пропо~ 

нуємо обрати 2 можливі шляхи: 

1) привести змІст ст. 151 КВК 
у відповідність з іншими його нор
мами, що окреслюють правовий 

статус засуджених, які відбувають 

nокарання. чоловІки - в колоніях 

максимального рІвня безпеки, 

жІнки - в колоніях середнього 

рівня безпеки 

2) побудувати зміст ст. 151 
КВК в такий спосіб, щоб у ній де

тальніше й більш розгорнуто було 

визначено nравовий статус засуд

жених до довічного позбавлення 

волі - як жінок, так і чоловіків -
без nосилання на інші норми цьо

го Кодексу Прикладом такого 

підходу може стати відомчий нор

мативний акт Держдепартаменту 

- Правила внутрішнього розnо
рядку установ виконання пока

рань. 

Так у п . 23 вказаних вище 
Правил зазначено, що особи, які 

відбувають покарання у виді до
вічного позбавлення волі, несуть 

обов'язки й користуються права

ми людини й громадянина, за 

винятком обмежень , визначених 

законами України КВК й вироком 
суду для цієї категорії засудже

них. На них у повному обсязі nо

ширюються основні права й обо
в'язки засуджених до позбавлен
ня волі. визначені КВК України . 

Правилами й іншими нормщив
но~правовими актами Департа-
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менту. 

Деякі зауваження, вважаємо, 

слід висловити щодо організації 

суспільно корисної праці засудже
них до довІчного позбавлення 

ВОЛІ . За Ч. З СТ. 151 КВК ВОНИ за
лучаються до праці тільки на те

риторІі колонії з урахуванням ви

мог тримання їх у приміщеннях 

камерного типу, тобто вони по
винні працювати тільки в каме

рах. Цілком зрозуміло. що подібні 

умови органІзації праці даної ка

тегорії ув'язнених навіть за умо
ви належноі їі організації не доз
волять їм мати високі заробітки і 

роблять неможливим не тІльки 

відрахування за виконавчими ли

стами, а й ВІДшкодовування вит

рат на їх утримання . порядок яко

го закрІnлено в ст 121 КВК (з на
рахованого засудженому заробІ

тку відшкодовується варТІсть його 

харчування . одягу, взуття , білиз

ни , комунально-побутових та 

інших послуг) 

Дехто з науковців вважає, що 

суспільно корисна праця засуд

жених до довічного позбавлення 

волі, на вІдміну вІд nраці засуд

жених до позбавлення волі на 

відповідний строк. втратила свою 
ресоціалізаційну роль і про неї 
можна вести мову лише як про 

засіб пристосування ув'язнених 

цо умов відбування покарання й 

підтримки, так би мовити, людсь
кого обличчя. У такому значенні 

виправна мета залучення засуд

жених цього типу до праці має 
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сприйматися скоріше як оздоров

ча. До того ж суттєву вагу в умо

вах довічного позбавлення волі 

набуває сублімація- переведен

ня енерп1 цих осіб у позитивне 

русло [З , с. 260]. 
Жвава дискусія серед учених 

і фахІвців-практиків розгорнулася 

сьогодні й навколо питання про 

цілі дослІДжуваного нами пока

рання й у зв'язку з цим- про мож

ливість дострокового звільнення 

від його відбування 

У переважній більшості кра'ін 

пише деякі особи, засуджені до 

довічного позбавлення волі, за

пишаються у в'язницях до кінця 

свого життя . Значна їх чи

сельність може розраховувати на 

звІЛьнення через певний час. При 

цьому після виходу на свободу 

довічно ув'язнені живуть під на

глядом ВІДПОВІДНИХ органів а за 

невиконання nевних вимог мо

жуть бути знову відправлені в 

місця позбавлення волі. [7 . с 204] 
Дострокове звільнення довІ

чно ув'язнених від відбування 
nокарання nередбачає й законо

цаество України . Так, зпдно з 

Положенням про порядок засто

сування nомилування. затверд

женого указом Президента УкраІ

ни від 19 липня 2005 р., N21118/ 
2005 [4, с. 449-452], засуджені до 
цовічного позбавлення волі мо

жуть звертатися з клопотанням 

про помилування після відбуття 

не менше 20 років призначеного 
покарання Стаття 87 КВК вета-

2008/98 



новлює, що актом помилування 

може здійснюватися заміна за

судженому призначеного судом 

покарання у виді довічного поз
бавлення волі на позбавлення 

волІ на строк не менше 25 років. І 

лише після такої заміни у випад

ку акту амнІстії в засудженого ви

никає право на умовно-достроко

ве звільнення. передбачене ст 81 
КК. Зап. З ч З ст. 81 КК таке пра
во в засудженого може виникну

ти після фактичного відбуття ще 

трьох четвертих визначеного 25-
річного строку позбавлення волі , 
що за наявності інших формаль

них обставин становить 18 років 
6 місяців. Таким чином , за вис

новком В П Севастьянова, строк 

перебування в місцях позбавлен
ня волі таких осіб становитиме З8 
років 6 місяців . При цьому 88,3% 
засуджених до довічного позбав

лення волі мають надію на 

звільнення від відбування цього 
покарання [8, с. 169]. 

З огляду на наведені мірку

вання, виникає питання про виз

начення цІлей покарання у виді 

довічного позбавлення волі . У 

науковій правовій літературі зус

трічаються різнІ погляди на цю 

проблему. Так, О.В . Беца вважає, 
що при призначенні й виконанні 
цього виду покарання за мету не 

ставиться виправлення засудже

ного, а зводиться вона лише до 

спеціальної й загальної превенції 

[1 , с.8]. 

На думку А.Х. Степанюка, 
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надзвичайно суворі умови три

мання довічно ув'язнених осіб 

переконливо свідчать, що украІ

нський законодавець таки зневі
рився в можливості їх виправлен

ня , а це означає . що персоналові 

установ виконання покарання не 

висуваються вимоги виправляти 

й перевиховувати цих осіб у про

цесі соціально-педагогічної діяль

ностІ чи соціально-психологічної 

роботи з ними [7 . с. 65] 
ТВ . Дуюнова зазначає , що 

мета виправлення є досить акту

альною щодо засуджених до до

вічного позбавлення волі, а соціаль

но-виховна робота з ними повин

на спрямовуватLАсь на формуван

ня й закріплення в них прагнення 

до заняття сусnільно корисною 

ціяльністю . сумлінного ставлення 

цо праці. дотримання вимог за

конів та інших прийнятих у 

суспільстві правил поведінки , 

підвищення їх загальноосвітньо

го й культурного рівнів , як це виз

начено у ст. 123 КВК. Адже, з їі 

погляду, Україна рано чи пізно 

обов'язково д 'йде думки про 

цоцільність застосування до цієі 

категорії осіб дострокового 
звільнення , а це вже зараз вима

гає задуматись над критеріями 

оцінки їх виправлення й особли

востями соціально-виховної ро

боти з ними [2, с. 206]. 
Як вбачається, такі критерії 

можуть бути важливими не тільки 

для визначення можливості дост

рокового звільнення довічно ув'яз-

117 



нених. а й для зміни умов їх три

мання (залежно ВІД того чи іншо

го стуnеню такого виправлення) 

в бік nом·якшення nrд час відбу
вання самого покарання . 

Цосить цІкавою з цього при

воду є інформація начальника 

управлІння соціально-виховної і 

психологічної роботи Держдепар

таменту СІ . Скокова про те, що 
цим відомством розробляється 

концепція поетапноі ЗМІНИ умов 

тримання засуджених до довічно

го позбавлення волІ , яка перед

бачатиме можливість поступово

го полегшення цих умов шляхом 

переводу 'Таких увязнених на без

камерне тримання. Згідно з кон

цепцією буде запропоновано вне
сти відnовідні зміни й до чинного 
кримінально~виконавчого законо

давства [9, с 350-3511 Оцінюю

чи такі пропозиції з точки зору 

дослідника цієї проблеми, зали

шається побажати якомога скорі~ 

шого їх втілення в життя на зако
нодавчому рівні 

Необхідність суттєвого вдос

коналення нормативно-nравової 

бази виконання довічного позбав
лення волі стала очевидною в 

результаті вивчення досвіду, на
копиченого органами й установа

ми кримінально-виконавчої сис

теми за 7 років існування цього 
виду покарання . Вагомою части

ною такого досвіду є соціологічні 

наnрацювання як учених-nенітен

ціаристів, так і праКІиків - пред

ставників кримінально-виконав-
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чої служби Найбільший інтерес 

викликають дослідження особи

стості тих. хто відбуває сьогодні 

nокарання у виді довічного nоз

бавлення волі. Іх результати 
висвітлили у своІх роботах 'Такі 
вчені й фахІвці. як 0 .1 Фролов, 

В.П. Севастьянов, С.І Скоков, 

Т.В. Дуюнова та ін 

Так, управлінням соцІально

виховної і психологічної роботи 

Держдепартаменту у 2005 р. було 

проведено дослідження довічно 
ув'язнених шляхом аналізу їх пси
холопчних хараКІеристик ( охоп
лено 1021 особу)[9, с . 347-349]. 

За віковими ознаками найбіль
шою вияв'илась група віком 18-39 
років (74 %) Як відомо, для цьо

го віку властиві nрагнення до са

моствердження, nошуки власної 

ЖИТТЄВО! ПОЗИЦІЇ ПіДВИЩеНа 

жипєва аКІИвність 21% довічно 
ув~знених становлять особи 

віком 40-49 роюв (214 осіб) , 4,6% 
- 50-59 років (47 осіб) , 0,7% -
nонад 60 років (7 осіб) . Як бачи
мо, переважну більшість цих лю

дей складають засуджені моло

дого та середнього віку. 

Переважна більшість ув'язне

них є неодруженими (63%), 28% 
-перебувають у шлюбі, 9% - роз

лучені, 0,8%-до засудження nе
ребували у цивільному шлюбі й 
О, 7%- удівці. Лише у 18% засуд

жених є діти . 
За даними В.П. Севастьяно

ва , 33% групи засуджених до до
вічного позбавлення волі , яку він 
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цослідив, мали постійну роботу 

цо засудження. 2~ R% були зай
нятІ тимчасово, 35,1% не працю
вали взагалі [8, с 171] Доволі 
цікавим при цьому є те, що дослі
дження 2001 р. встановили, що 

на той час 77,7% довічно ув'яз
нених до засудження ніде не пра

цювали й не навчалися, а 14.4% 
мали постійну роботу [7, с. 74]. 

Кримінологічний аналіз ув'яз
нених цього типу свідчить, що 

49% з них раніше не мали кримі
нального досвіду й були притяг

нуті до кримінальної відповідаль

ності уперше, 22% до такої відnо
відальності притягалися й рані
ше, 15% - притягалися двічі, 8% 
-тричі, 3%- чотири рази , 3%
п'ять і більше разів. 

Понад nоловини розглядува
ної категорії осіб (56%) раніше не 
мали досвіду перебування в 

місцях позбавлення волі 

Що стосується ставлення за
суджених до довічного позбав

лення волі до вчинених злочинів , 

то 28% з них повністю визнають 
свою вину 42% - визнають вину 

частково й міру покарання вважа

ють занадто суворою , решта -
(близько ЗО%) - вини не визна
ють. 

Частина засуджених до дові
чного позбавлення волі (1 3%) 
потребує пІдвищеної уваги з боку 
адміністрації установ виконання 
покарань, тому nоставлені на 

профілактичний облік. З них 7% 
(72 особи) схильні до самогуб-
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ства чи членоушкодження, 3% 
(28 осіб) - до здійснення втечі 

1,1% (12 осіб)- до нападу на ад
міністрацію. майже 2% ( 1 О осіб) 
-поставлено на інші види обліку. 

Одним з головних критеріїв 

оцінки стуnеня соціальної небез

пеки засуджених до довічного 

позбавлення волі адміністрація 

установ виконання покарань вва

жає рівень їх агресивності, що 

безпосередньо пов 'язана з харак

тером учинених ними злочинів . 

За формою агресії для 70% за
суджених притаманні прояви не

прямої агресіі (поширення nліток. 

раптові вибухи емоцій , спрямо
вані проти інших осіб); для 17% 
властиве використання фізичної 

сили; 6% схильні до аутоагресії 
(самогубство , членоушкоджен

ня) ; 3% виявляють агресію у виді 
вираження негативних почуттів 

(крик, сварка. прокльони) ; 3% не 
довіряють Іншим, оскільки пере
конані у тому, що оточуючі можуть 
завдати їм шкоди О, 7% активно 
виявляють дратівливість (готові 
при найменшому збудженні пово
цитися зухвало, нахабно, грубо); 

0,4% можуть свій прояв агресіі 
спрямувати проти адміністрації 

установи (у цих осіб вона коли

вається від пасивних до активних 

цій- проти встановлених правил, 
ВИМОГ ТОЩО). 

Дослідники розглядуваної 
нами проблеми зазначають, що 
для засуджених цієї категорft , які 

перебувають у місцях позбавлен-
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ня волі понад 1 О років, характер

но більш високий рівень емоцій
ної напруги, підвищена агре

сивність, депресивні стани. Для 

багатьох з них притаманне таке 

явище, як артизм (замкнутість у 

собі, відрив від реальності, фан
тазування), що є своєрідною фор

мою психологічного захисту. Вод

ночас артизм у таких осіб може 

бути передвісником розладів пси

хічної діяльності [9, с. 349]. 
Розглянуті в цій статті питан

ня й означені в ній проблеми 

щодо правового забезпечення й 
організації виконання покарання 

у виді довічного позбавлення волі 

свідчать про нагальну потребу 
подальших комплексних дослід

жень окремих питань у цій галузі. 
метою яких ма10ть стати конкретні 
пропозиції по вдосконаленню 

кримінально-виконавчого зако

нодавства в частині, що сто

сується порядку й умов вико

нання цього найсуворішого кри

мінального покарання - довіч
ного позбавлення волі. Під~рун

тям цього має стати вже набу

тий вітчизняний досвід, існуючі 

наукові доробки, а також все

бічне вивчення світового досві

ду організації виконання такого 

покарання. 
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