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ОКРЕМІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНОГО 3А6Е3ПЕЧЕННЯ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРО6АЦІЇ В УКРАЇНІ 

уже трнвалий час у науці кримінально-виконавчого права розгляда
ють можливість упровадження інсти1)'Іу пробації. Однак останнім 

часом це nнтання вш"tшло за межі науконих днскусій, і про зазначений ін

ститут nочалн зазначатtt в офіціііних nрограмних документах . На розгляді 
Парламенту знаходяп.ся декію,ка законоnроектів, що nрнснячені вказано
му nитанню [t; 2; з]. Зазначені ІІроектн ННКJІІІКають низку концетуальних, 
змістовних та техніко-юрщщчнttх заунажень, тому nотребуюп, сугrєного 
даоnрацюнання з огляду на існуючі nередумони вnронадження служби nро

бації в Україні. Розглянемо окремі днскусіІші nнтання. 
1. По суті цнмн nроектамн nроnонуєп,ся перетворнТІІ нині існуючу 

кримінально-внконавчу інсnекцію у службу nробацїі. Однак nри цьому не 
враховано вітчизняну nранову траднцію та сnецифіку такого органу, як кри

мінально-виконанча інсnекція в українському контексті. Зазначеннй орган 
виконує низку nокараш,, не nов'язаних із nозбавленням волі, в той час як 
nробація має на меті пнnробування особн, яка вчиннла злочtш, що замінює 

можливе відбування покарання в уста~юві онконання nокарань, а також до

nомогу цій особі в й влаштунанні у сусn ільстві. 
Реалізація такнх об'ємннх функцій та ще й у поєднанні із внкоt tанням 

nокараиь одшtм і тнм же органом навряд чн можлнва, а тому потребує більш 

виваженого організаці ііного підходу, що nолягап бн в розnоділі відnопідннх 

функцій м іж окремнмн підрозділамн nробаційних інсnекцій на м ісцях або 
створен ня окремого органу для вн конання не пластнвнх службі nробації за

вдань. Такнм чшюм нропознція створення «комплексного органу», якнй 

зміг би реал ізовуватн усі зазначені в nроектах завданІш може сnрн•І tІІІІПИ 

nроблеми в ефектнвності здііІснення nробаціІtних заході в, внкрнвлен ня їі 
оригінальної nриродн, що, у спою чергу, лнше днскреднтує службу пробації 

як ефективнн й засіб бороп,бн зі злоч1шн істю. 

2. Також проектамн не передбачено дуже необхідного для ефектнвної, 
з точки зору досягнення цілей nробацїі, форми роботи, яка nолягає у нідІ'О

товці додаткової досудової доновіді стосонно особн, яка порушила пранила 
nробації (мова йде саме про додаткопу доnовідІ•, яка складається саме щодо 
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особи, в~дносно якої до цІ,ого _вже було застосовано nробацію інка порушила 
висунутІ вимогн). Така доnовІДь, як свідчІІТІ> зарубіжнніі досвід, також мала 
б містити внсновки офіцера nробації про оцінку рнзнків та небезnечністІ 
nодальшого залишетш особи в сусnільстві. Варто зазначнтн, що це важл11~ 
виіі_ тшрям, яквіі надає можлнвість існування служб в пробації у сучасно;-.1 ,. 
видІ та досягнення твх nозвпшннх цілей, що стоять nеред нею. Це nов'язав~ 
з тнм, що незважаючи на норушення правил nробації, особа часто все ще за

лишається цілком безпечною для суспільства і наnравлення їі для відбуван
ня покарання може л в ше вашкодити суспіт,ству. З огляду на це потреGуюп, 
змів в іі окремі положення КК Україин, наnриклад, ч. 2 ст. 78. 

з. Відомо, що однією із головних рис пробації є поєднання нагляду та 
допомоги особі, яка піддається пробації. Однак проектами не нередбачено 
можливостеіі для втілення ідеї доnомоги відповідвим «клієнтам» пробш\Їі 
особливо тнм, які звіл І,вені від відбування nокарання з внпробуваІІням: 
Тому запропонований вигляд служби пробації за цією ознакою також суп·є
во відрізняєп,ся від ІЇ ого класичних прикладів. 

Окрім КОІІЦеІП}'аЛІ>НІІХ Зауважень, ПрОеКТІ! ВІІКЛІІКаJОТЬ НИЗКу ПрІІ
клад~ІІfХ nиташ, щодо закріnлевого регулятивного потенціалу 110рм про ді
яльшсть служби пробації. Виходячи з вимог до обсягу даної nублікації зуnв
нимосІ, л в ше ва розгляді nроекту Закону« Про службу nробаціЇ» [1]. 

4· Так, у n. 1 ч. 1 ст. 1 зазначеного законопроекту наІюдвп,ся настуnне 
внзначення: «nробація - це сукуnність наглядових, соціальннх, ввховшfх 

т~ nрофілактнчннх заходів, які застосовуються за ріІuеІшям суду до осіб, 
ПІДОЗрюваІІІІХ, ОбвинувачуваНИХ або BlfЗHaJHIX судОМ ВІ\1\НІІМИ у пчнненні 

крнмінальннх nравоnорушень невеликої або середш,ої тяжкості». Наведене 
внзначення вндається неповним з огляду на те, що в проекті nередбачено 

досудову nробацію, для застосування якої не потрібно рішення суду. Наnрн
клад, за зазначеннм nроектом для забезnечення nрокурора досудовими до

повідям" щодо осіб, які nритягаються до кримінальної відnовідат,ності не 
вимагається рішення суду, а достатньо лише ііого пІІсьмового заnиту. ' 

5· Запроnоноване поняття nробації не узгоджуєп,ся із такою їі функці
єю, як ви конання окремих видів nокарань, про що їщеп,ся в самому тексті 

закону, адже таку діяльність не можна віднести лише до наглядових чи соці
ально-вихонвих заходів, оскілью 1 виконання nокарання nолягає у реалізації 
nраво?бмежень, що є змістом покарання. Окремо зазначнмо, що наведене 
розумІння nробації є доволі широким і nід нього підходІІТІ, діяльність, що 
проводиться стосовІю осіб, засуджених до nозбавлення волі, адже до них так 
само за ріІІІеrшям суду та відповідно до закону застосовується система на
глядових та соціат,но-виховних заходів. Отже, до засуджених осіб, які від
бувають покарання, наприклад, у виnравних колоніях, за цією дефініцією 
застосовуєп,ся не що інше як пробація. 

6. Окремим nнтанням є nрнведення у відnовідність до •шнноrо законо
давС1:ва термін~логічного аnарату ПроеК1}'. Більш доречннм є внкорнстання 
т~рмшу <<заnобІгання » , як це робиться в КК України, а не <<Поnередження», 
ВІДПОВІДНО ЗаМіСТЬ <<реЦНДІІВНа ЗЛОЧИННіСТЬ>> - <<реЦІІДИВ ЗЛОЧИНіВ» , ЯК про 
це зазначено у С1". 34 КК України. 

. 7· Потребує деталізації, або додаткового роз'яснення, що слід розуміти 
ПІД nрІІІІцнnом <<неуnередженості», про ЯКІ Ііі заз11ачено у ст. 5 законоnро-
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екту, адже не зрозуміло, про неупередженісп, до чого йдеться (до клієнтів 
пробації, до nідлегл11х , до громадських оргаІІізаt\Їіі, керівництва). Наукою 
кримінальІІо-внконавчого nрава зазначений прющtш не розглядався. Ана

логічні зауваження t•тосуються принципу <<відкритое1·і, nрозорості та під

звітності». Прозоріе1·ь є фізичною властивістю, а не юридичною категорією, 
тому внкорнстання подібних термінів варто уникати, або наводитн їх тлу

мачення. 

8. У ч. 2 ст. 8 зазначається, що при вирішенні nнтання про застосуваІІпя 
до особи пробації суд бере до уваги характеристнку особн nідсудного та ха
рактер скоєного крнмінального nравоnорушення, а також інші nснхологічні 

та соціалм1і характернстнкн, які містяться у досудавііі доnовіді службн nро

бації. При цьому не враховуються nоложення КК Україtш, що nередбачають 

також такі обставшш, що мають братнея до уваt'н при прнзначенні пока

рання , як С1")'Пінь тяжкості (а не характер злочину). Крім того більш вда

ло викорнстовуватн зам ість терміну «Скоєнюt злочннів» словосполучення 

<<ВЧИНеІІІІЯ ЗЛОЧІІНіВ», ЯК це зазначено В КК УкраЇНІ!. 

g . У ст. 9 Проекту, яка має назву <<Обмеження, обов'язкн та зобов'язання, 
що покладаються на особу, до якої застосовано пробш(іЮ», зазначається, що 
особа, до якої застосовано nробацію, зобов'язана дотрнмуватнся заr·ально
визнаннх nраВІ·ІЛ nоведінки в сусnільстві, вести правослухняне життя і не 

вчиняти nравоnорушень ... , однак вказані внмогн слід віднести до загалІ.но
громадянськнх обов'язків кожної особн, тому вндається, що подібне його 
дублювання у сnеціальному законі є недоре•ншм. 

10. Статrя 11 законоnроекту, яка має назву <<Служба та чнсельність 
Державної службн пробації», встановлює: <<служба nробації є урядовнм ор
ганом державного уnравління, яюtй проводІІть соціальну, виховну та про

філактичну робо1у з особами, до яких зае1·осоваtю nробацію, та здійснює 
нагляд за ннмн з мстою убезnечення сусnільства». Варто зазначнтн, що на 

сьогодні крнмінально-инконавча інсnекція окрім виконання покарання за

ймається також діят,ністю, яка не nов'язана безпосередньо з внконанням 
nокарань, паnрнклад наnраилення для відбування покарання осіб, які за

суджені до обмеження иолі, і відnовідно їх не можна віднести до осіб «до 

яких зае1·осоuано нробацію». Такнм чином майбугня служба пробації буде 
виконувати набагато ширший nерелік робіт, ніж коло, внзначене у наведе

ній статті. Крім того, на наш погляд, в самііі назві статті зроблена помилка. 
Вндається, що заміе1·ь слова «Служба» має бути зазначено <<Структура». 

11. ПомітІІІІМІІ є розбіжності у розумінні nробації згідно зі ст. 21 та ст. 11 

запроnонованого ПроеК"І}', адже у ст. 11 профілактнка є наnрямом роботи, 

nарЗJІСЛЬІЮ з соціальною і внховною, а у ст. 21 nрофілактика вказується як 
мета nроведення виховної та соціальної роботи. Доцільно внробнтн єдине 

розуміння з цьОІ'О nитання. 
Зазначимо, що всього nід час аналізу тексту наведених законоnроеК"гів 

нами було сформульовано 68 зауважень, вище подано лише окремі з них . 
Отже, інt'Тнтут пробації є доволі цікавим і перспеК"rІІвІІІІМ, однак за су

часних умов ІUІОІ'О впровадження слід внзначнтн перед<JаСІІІІМ, у виnадку ж 

коли законодавець все ж визнає за необхідне nрнйняти заnропоновані до 
розгляду закони без їх rрунтовного перероблення, врахування зазначених 
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нами зауважень зможе дещо покращити пранонс регулювання досліджуна
ного інституту. 
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ПОМИЛУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІСТЬ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІ3АЦІЇ 

l _"' езумовною є константа, що правовий режим відбування пDІ<аран
)ня передбачає ненні обмеження нран та свобод засудженої особи за 

рішенням суду з урахуванням nоложень окремих законів, а тому ії право па 
клопотання про помилування є особливим правом з огля11у па те. що реалі

зується воно особою у специфічному правовому становищі. Саме встанов
лення режиму реалізації цього права на рівні норм законодавчого акту, по

чшшючи віл закріплення у законі переліку суб'єктів, які можуп. клопотати 

про помилування, може забезпечити гарантії його реалізації та закріпить 

системність правозастосування. 
У свої роботі ми спробуємо nроаналізуваш окремі питання використання 

та забезпечення реалізації окремими категоріями засуджених права на поми

лування в Україні, використовуючи нідготовлений В.Р. Мойсиком законопро
ект« Про nopЯJl;OK здійснення Jlрсзиденто:v1 України помилуванню> N2 11392 

від 0!}.11.2012 року (л:алі законопроект), якиіі нілкликаний 12.12.2012 року. Без 
заперечень можна стверджувати, що вищевказаний проект закону автором 

розроблепий з метою ветанонлення законодавчих гарантій реалізації засу-
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