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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ 
ФУНКЦІЇ ДОСУДОВОЇ ПРОБАЦІЇ 

Тривалий період часу науковці різних країн світу намага-
ються вдосконалити інститут пробації та запровадити його в 
інших державах. У міжнародній практиці покарання у виді по-
збавлення волі застосовується до злочинців, виправлення яких 
неможливе без ізоляції від суспільства. Це дає змогу особам, що 
притягувалися до кримінальної відповідальності за злочини  
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невеликої та середньої тяжкості, змінити своє ставлення до вчи-
неного та дійти виправленню в межах суспільства, а суспільству 
сприйняти особу, яка вчинила такий злочин, як особу яка може 
виправитись та в подальшому не вчиняти злочини.  

У пенітенціарній практиці різних країн інститут пробації 
поділяється на певні види, які направлені на здійснення різних 
функції при виконанні кримінальних покарань. Одним з най-
менш досліджених видів пробації, що викликає багато дискусій 
науковців про його застосування, є досудова пробація.  

Що стосується досвіду зарубіжних країн щодо здійснення 
функції досудової пробації, можна спостерігати різні погляди та 
практичне застосування щодо реалізації органом пробації цієї 
функції.  

Інститут досудової пробації бере початок в країнах англо-
саксонської правої сім’ї. Досудова доповідь – це «вітрина» слу-
жби пробації. Сприйняття служби тими, від кого залежить вине-
сення вироку, на всіх рівнях формується на основі якості й від-
повідності цього документа» – зазначає англійський вчений 
Д. Вітфілд з цього приводу [1, с. 59]. В більшості європейських 
країнах основною функцією досудової пробації є складання до-
судової доповіді для подачі в судові органи. Судова доповідь є 
інструментом для винесення об’єктивного і обґрунтованого ви-
року у справі. Доцільність та необхідність підготовки досудової 
доповіді з метою надання допомоги судовим органом у визна-
ченні потреби порушення кримінальної справи або встановлен-
ня відповідних санкцій зазначається в Європейських правилах 
пробації [2]. Проте назви доповіді різняться: досудовий звіт 
(Молдова, Данія, ФРН), звіт про винесення вироку (Іспанія, Ес-
тонія, Англія та Уельс, Ірландія, Латвія, Словаччина), оціночний 
звіт (Румунія), звіт з проведення соціального розслідування 
(Болгарія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Швеція). В інших 
державах, де запроваджена досудова пробація, вона не вважа-
ється підставою винесення судового вироку, а є лише попере-
дньою інформацію про особу обвинуваченого [3].  

У деяких державах підготовка досудової доповіді так і не 
зайняла своє місце в кримінальному провадженні. В Італії, Іспа-
нії, Литві служба пробації залучається тільки після постанов-
лення рішення у справі суддею, а тому в її обов’язки не входить  
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підготовка досудової доповіді та будь-який контакт з правопо-
рушником під час досудового слідства та судового розгляду 
справи [3]. 

У США, досудова пробація означає одну із форм покарання, 
відповідно до якої обвинувачений погоджується дотримуватися 
умов випробувального терміну до набрання вироком законної 
сили. Також, слід відзначити, що досудова пробація признача-
ється лише тоді, коли обвинувачений не має кримінального ми-
нулого, погоджується на досудові випробувальні програми та 
відповідає певним критеріям, таким як: не має двох або більше 
судимостей; не є наркоманом; не державний службовець, який 
обвинувачується у порушенні громадської довіри; не обвинува-
чується у злочині проти національної безпеки. На завершення 
відбуття підсудним попереднього випробувального терміну об-
винувачення з нього знімаються. Таким чином, особа не має 
судимості, а держава, відповідно, не витрачає час на розсліду-
вання злочинів та виконання покарання, яке вже відбув обвину-
вачений у виді досудової пробації [4]. 

У Швейцарії, робота служби пробації від імені досудових 
клієнтів щодо здійснення функції досудової пробації, може бути 
розпочата, як тільки особа буде затримана. Перше завдання – це 
допомогти особам, які потрапляють у взаємодію з правоохорон-
ними та судовими органами, подолання першого досвіду позба-
влення волі та першочергова характеристика особи яка вчинила 
злочин. У деяких кантонах цей тип втручання був введений з 
урахуванням запобігання самогубству. 

В Іспанії, органи пробації не беруть участі в роботі з особою 
яка вчинила злочин на досудовому етапі. Вони лише контролю-
ють додержання прав особи яка перебуває під вартою та висту-
пають гарантами, що особа не постраждає від наслідків перебу-
вання в місцях позбавлення волі. Також слід відзначити, що 
органи пробації, не відіграють жодної ролі в процесі судочинст-
ва, оскільки, як правило, не складають звіту або презентації для 
органів судової влади. 

У Республіці Казахстан закон «Про пробацію» був прийня-
тий 30.12.2016, відповідно до нього досудова пробація це діяль-
ність і сукупність заходів щодо надання соціально-правової до-
помоги підозрюваному, обвинуваченому, спрямованих на  
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корекцію їх поведінки. Вищевказаний закон визначає Досудову 
доповідь, як інформацію про особистісні особливості підозрю-
ваного, обвинуваченого, виконанні ними заходів, передбачених 
індивідуальною програмою надання соціально-правової допо-
моги, проходженні рекомендаціям служби пробації та прийнятті 
її допомоги. Служба пробації складає по відношенню до особи 
яка вчинила злочин індивідуальну програму надання соціально-
правової допомоги і забезпечує її реалізацію. За результатами 
реалізації зазначеної програми, а також на підставі відомостей, 
отриманих в процесі складання індивідуальної програми, служ-
ба пробації складає досудову доповідь, щодо особи ще до поча-
тку судового розгляду. 

Але в наш час є й такі країни які тільки здійснюють посту-
пові кроки щодо впровадження інституту пробації, прикладом 
може слугувати Російська Федерація. Слід відзначити, що вели-
ке зацікавлення в створенні вказаного інституту має судова гіл-
ка влади, оскільки маючи в своєму розпорядженні досудову 
доповідь, в якій міститься інформація про криміногенні, соціа-
льні та психологічні особливості підсудного, оцінку ризиків 
скоєння повторного правопорушення та рекомендації щодо до-
цільності застосування умовного заходу, суд може призначити 
додаткові обов’язки, з урахуванням індивідуального плану ро-
боти з правопорушником. Нині у Російській Федерації не ство-
рено службу пробації, але вказаний орган є актуальним, що під-
тверджує Концепція довгострокового соціально-економічного 
розвитку РФ на період до 2020 року, але фінансування вказаного 
органу до 2020 році не передбачено жодним законодавчим до-
кументом [5].  

Досудова пробація в Україні застосовується на етапі судо-
вого провадження щодо осіб, обвинувачених у вчиненні злочи-
ну, та полягає у складанні досудової доповіді – письмової інфо-
рмації, що характеризує особу обвинуваченого. Головною фун-
кцією досудової пробації в Україні є надання досудових 
доповідей на стадії підготовчого судового провадження для по-
передньої характеристики особи яка вчинила кримінальне пра-
вопорушення.  

Досудова доповідь служить інструментом, що забезпечує 
з’єднання правосуддя та органів виконання покарання, що є  
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новизною та відрізняє від попередньої моделі виконання кримі-
нальних покарань. Однак проблемним залишається питання 
різного та інколи навіть не схожого між собою застосування 
інституту досудової доповіді у державах з однорідною систе-
мою виконання покарань, таких як Франція, Данія, ФРН, Шве-
ція, Угорщина. Різне застосування інституту досудової доповіді 
в країнах, не може вказувати на те, що в одній державі цей ін-
ститут працює більш ефективно ніж в іншій. Скоріш всього, це 
зумовлено пристосуванням найбільш ефективної роботи систе-
ми виконання покарань в цілому, для конкретної держави, з 
урахуванням державних органів та установ, які здійснюють фу-
нкції держави в даному напрямку. 

Таким чином, можна зробити деякі висновки. Досудова 
пробація за кордоном виконує різні соціальні, правоохоронні, 
судові і кримінально-виконавчі функції у відношенні певних 
категорій осіб, переважно таких, що не мають суттєвого кримі-
нального досвіду та глибокої особистісної кримінальної дефор-
мації. Можливо вказати на такі функції досудової пробації у 
різних країнах: 1) функцію інформування суду з метою 
об’єктивного і обґрунтованого прийняття судового рішення у 
кримінальному провадженні; 2) функцію гуманного поміркова-
ного з точки зору застосування державного примусу аналога 
кримінального-покарання; 3) як форма досудової допомоги об-
винуваченому, стимул до самовиправлення, корекції власної 
поведінки, виключення суїциду. Значна група країн взагалі не 
визнає необхідності в існування досудової пробації. 

 Інститут досудової пробації, неодмінно повинен бути у віт-
чизняній системі виконання кримінальних покарань. Щодо 
практичного застосування реалізації органом пробації її досудо-
вої функції в Україні, не слід копіювати модель практичного 
застосування цього інституту конкретної держави, оскільки вона 
буде ефективною саме в тій державі з її законодавством та дер-
жавними органами та установами які працюють в системі вико-
нання кримінальних покарань. В Україні слід розробити свою 
модель практичного застосування інституту досудової доповіді з 
урахуванням вітчизняного законодавства та функціонування 
державних органів та установ в системі виконання криміналь-
них покарань. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ТИМЧАСОВОГО 
ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З НЕПОВНОЛІТТЯМ ОСІБ 

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3, ст. 159–166 КПК України [1] 
особи зі сторона захисту, а саме підозрюваний, обвинувачений 
(підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої 
передбачається застосування примусових заходів медичного чи 
виховного характеру або вирішувалося питання про їх 
застосування, їхні захисники та законні представники можуть 
застосувати на підставі слідчого судді, суду тимчасовий доступ 
до речей і документів з метою отримання доказів. Надання 
стороні захисту права безпосередньо проводити таку 
процесуальну дію є новелою кримінального процесуального 
законодавства України. Це неодмінно зумовлює необхідність 
ґрунтовного дослідження означеного питання з метою  


