
1. Аргументи на користь альтернативних 
видів покарань 

Вивчення досвіду використання нев’язнич�
них санкцій у багатьох країнах розвиненої демо�
кратії засвідчує їх високу попереджувальну
ефективність. 

Сьогодні на пошуки нев’язничних різновидів
покарання й шляхів пом’якшення становища за�
суджених спрямована значна кількість дослі�
джень, ухвалена низка законодавчих актів як на�
ціональних, так і міжнародних.

Так, II Міжнародний симпозіум «Майбутнє
покарання» (1993) на підставі міжнародних
стандартів, норм, правил поводження з ув’язне�
ними розробив перспективну концепцію розвит�
ку системи кримінальних покарань, яку було ух�
валено ООН і рекомендовано країнам — членам
ООН для використання при формуванні націо�
нальних кримінально�правових і пенітенціарних
систем. Було відзначено, що застосування ув’яз�
нення справляє вельми незначний уплив на три�
валий захист суспільства від злочинності. До то�
го ж цей різновид покарання є найдорожчим. То�
му застосовувати його рекомендовано лише до
тих злочинців, котрі становлять значну небезпе�
ку для суспільства. В решті ж випадків слід звер�
татися до вже апробованих упродовж двох деся�
тиліть нев’язничних санкцій і проведення ефек�
тивних соціально контрольованих програм.

Рішення, що були ухвалені міжнародною
спільнотою, та дослідження, проведені в галузі
кримінального права, дозволили на IX Конгресі
ООН (1995) зробити порівняльний аналіз і дати
всебічну характеристику в’язничних і нев’язнич�
них санкцій, наслідків застосування альтерна�
тивних ув’язненню покарань для процесу дек�

риміналізації суспільства, зменшення кількості
ув’язнених і рецидивізму, економічних, людсь�
ких і соціальних витрат для контролю над зло�
чинністю. Конгрес схвалив поширення в бага�
тьох країнах світу таких санкцій, як штраф, гро�
мадські роботи, умовне засудження, обмеження
волі, пробація, спеціальна опіка чи нагляд та
інших традиційних і нововведених санкцій,
пов’язаних із різним ступенем і формою нагляду
за засудженими, які впродовж двох десятиріч до�
вели свою високу запобіжну ефективність.

У більшості сучасних кримінально�правових
систем світу розглядають ув’язнення як найсуво�
ріший різновид покарання. Проте немає єдності
в поглядах, за які злочини слід накладати пока�
рання у вигляді ув’язнення. Цю санкцію вважа�
ють адекватною, коли йдеться про особливо не�
безпечні злочини, які становлять загрозу життю
і здоров’ю людини, національній безпеці, за збут
наркотиків, крадіжки, шахрайство, а також за
серйозні економічні злочини або злочини проти
навколишнього середовища.

Застосування ув’язнення вважають правомір�
ним і стосовно певної категорії правопорушни�
ків: садистів, маніяків, насильників, наркоділь�
ців, рецидивістів та інших особливо небезпечних
для суспільства осіб.

За менш серйозні злочини і до менш небез�
печних осіб може бути застосоване покарання у
вигляді короткотермінового ув’язнення.

Обмеження сфери покарання переважно
ув’язненням довело неефективність цієї санкції:
покращення в поведінці значної більшості засу�
джених і соціальній адаптації їх після визволен�
ня не виявлено. Якщо взяти до уваги й такі
гострі проблеми, як переповнення в’язниць, чи�
малий кошторис утримання в’язничної системи,
значні витрати людських і матеріальних ре�
сурсів, негативні наслідки для засуджених, вик�
ликані їхньою десоціалізацією, стає дедалі оче�
виднішою неефективність цієї системи. Водно�
час у найближчому майбутньому ми об’єктивно
не зможемо відмовитися від в’язниці. Але вона
не повинна залишатися переважним засобом
кримінального покарання.

Аргументи на користь нев’язничних санкцій є
дзеркальним відбиттям аргументів проти ув’яз�
нення. По�перше, ці санкції вважають більшою
мірою адекватними певним різновидам злочинів
(переважно незначним), а також певним кате�
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горіям злочинців. По�друге, вони сприяють ре�
абілітації злочинця і його інтеграції в суспіль�
ство. По�третє, реалізація цих санкцій потребує
менших витрат, ніж ув’язнення. По�четверте, во�
ни ведуть до зменшення кількості ув’язнених і
сприяють таким чином посиленню виправного
впливу на засуджених.

Широкий перелік незначних злочинів не
викликає жодних сумнівів щодо непотрібності
застосування в’язничного покарання. Більше то�
го, в’язничні санкції будуть прийнятнішими для
тих правопорушників, котрі скоїли злочин упер�
ше (якщо вірогідність повторення його мала), й
їхня поведінка в минулому, репутація, статус у
суспільстві, соціальна збереженість тощо дозво�
ляють сподіватися, що скоєні злочини є для них
нетиповими. Оцінка відповідності нев’язничних
санкцій тяжкості злочину й особистості право�
порушника також пов’язана з його бажанням
брати участь у соціально контрольованій програ�
мі, контактами з суспільством (наприклад, ро�
динні стосунки, наявність роботи, корисних ін�
тересів тощо), а також з наявністю необхідних
ресурсів для реалізації програм (тобто офіцерів
пробації, технологічної інфраструктури, центрів
реабілітації).

Важливим доводом на користь нев’язничних
санкцій є можливість проведення значно більшої
кількості реабілітаційних програм, аніж це мож�
ливо в закритих закладах. У цьому випадку мож�
на говорити про справжню індивідуалізацію по�
карання й поводження.

Як один із головних аргументів на захист не�
в’язничних санкцій прихильники їх наводять те,
що вони не лише не перешкоджають реадаптації
особи до суспільства, а й можуть реально сприя�
ти прискоренню цього процесу. Відомо, що у
в’язниці підготувати засудженого до життя на
волі дуже складно через ізольованість закладу
від суспільства. Єдиним методом оцінки успіху в
реабілітації злочинця є вивчення рівня повтор�
ної злочинності. Припускають, що широке засто�
сування нев’язничних санкцій знизить рівень ре�
цидивізму. Проте існують труднощі у визначенні
й вимірюванні зв’язку між рецидивізмом і різно�
видом засудження. Єдиним засобом, який вия�
вився більш�менш ефективним, була монетарна
санкція (штрафи, компенсаційні вироки). Тому
до рецидивізму як до заходу виявлення ефектив�
ності санкції слід ставитися обережно. Вивчення
рівнів повторної злочинності через два роки
після завершення дії нев’язничних санкцій
свідчить про те, що така міра не веде до зростан�
ня рецидивізму, а, навпаки, сприяє його знижен�

ню в порівнянні з проявами його в тих, хто
відбув в’язничне покарання. 

Ще одним способом виміру ефективності не�
в’язничних санкцій вважають рівень «успішного
проходження програми». Таке твердження ґрун�
тується на припущенні, що успішне виконання
корекційної програми свідчить про досягнення її
цілей, в тому числі й реабілітації. Так, у США де�
які програми, які реалізують за допомогою елек�
тронного моніторингу, виявилися досить успіш�
ними. В Австралії домашній арешт мав успішний
результат у 85% випадків.

Третій аргумент на підтримку наведених
санкцій полягає в їх відносній дешевизні по�
рівняно з в’язничним утриманням засудженого.
Звичайно, витрати можна визначати по�різному:
безпосередні фінансові витрати, пов’язані із
слідством, судом і виконанням покарання, з рос�
том або зниженням рівня злочинності; компен�
сації жертвам, соціальні витрати тощо.

Припускають, що широке застосування не�
в’язничних санкцій у державі скоротить витрати
на утримання системи виконання покарань. При
цьому слід мати на увазі, що це не одразу ж при�
веде до бажаних результатів. Якщо, скажімо,
штраф і примусові запобіжні заходи є найменш
витратними (штраф навіть приносить прибу�
ток), то пробація і громадські роботи спочатку
потребуватимуть витрат, пов’язаних із підготов�
кою професійних офіцерів пробації, організа�
цією роботи центрів реабілітації й ресоціалізації.
Незначне зменшення кількості осіб, котрих ут�
римують у в’язницях, майже не скоротить вит�
рат. Суттєво змінити становище можна лише за
широкого застосування альтернативних різно�
видів покарання. Наведемо приклади. У Велико�
британії на кінець 90�х років середній кошторис
утримання одного засудженого складав:

— у в’язниці — 2 190 фунтів стерлінгів на
місяць (1 фунт — 1,7 долара США);

— у денному центрі для осіб до 21 року —
120 фунтів;

— при здійсненні пробації — 105 фунтів;
— на громадських роботах — 100 фунтів;
— при здійсненні нагляду — 80 фунтів.
У Швеції, в’язнична система якої визнана

найдосконалішою в Європі (через комфорта�
бельність умов утримання засуджених і різно�
манітні зручності), витрати на утримання одного
ув’язненого в день складають:

— у закритій в’язниці — 180 доларів США;
— у відкритій — 120;
— у слідчому ізоляторі — 235;
— при здійсненні пробації — 12.
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Проте для оцінки переваг нев’язничних санк�
цій було б нерозумним зосереджуватися лише на
фінансових показниках. Необхідно також брати
до уваги соціальні, людські та етичні чинники
(або цінності). Наприклад, підхід до ув’язнення
як до «нормального» покарання передбачає роз�
рахунок (крім витрат на утримання засуджених,
підтримку життєздатності закладу, його інфраст�
руктуру, оплату праці персоналу й витрат на до�
тримання прав людини) соціальної й етичної
вартості ув’язнення людини. Зазначимо, що до�
машнє ув’язнення або електронний моніторинг
головний тягар накладає на найближче соціаль�
не оточення злочинця, його сім’ю; і тут може
йтися лише про соціальні витрати.

Широке застосування нев’язничних санкцій
скоротить кількість осіб, котрі відбувають пока�
рання в закритих закладах. Проте ще більшого
ефекту ми чекаємо у стримуванні злочинності, в
профілактиці повторних злочинів. Загальновідо�
мо, що ув’язнення негативно впливає на засу�
дженого, руйнує його психіку і, як наслідок, уск�
ладнює подальшу адаптацію до суспільства. Як
свідчить багаторічний досвід закордонних кри�
мінально�правових систем, більшість злочинців
можуть відбувати громадські різновиди пока�
рання без ізоляції від суспільства чи під нагля�
дом служби пробації, що не так руйнує їхню осо�
бистість і полегшує ресоціалізацію.

Проведені наукові дослідження свідчать, що
ступінь застосування в’язничних санкцій не зав�
жди відбиває загальний рівень злочинності в
країні. Водночас немає жодних очевидних емпі�
ричних доказів того, що санкції нев’язничні при�
зводять до збільшення злочинності. Важливіши�
ми є проміжні чинники, а саме: загроза затри�
мання й покарання. Беручи до уваги всі нега�
тивні наслідки ув’язнення й відсутність перекон�
ливих шляхів їх пом’якшення, слід усе ж таки
визнати необхідність широкого впровадження
альтернативних санкцій, які, за належного пла�
нування й утілення, не призводять до зростання
злочинності.

2. Кримінальні покарання, які не передбачають
нагляд за злочинцем

У практиці зарубіжних судово�правових сис�
тем широко застосовують великий перелік санк�
цій, які мають характер попередження. До них
належать: застереження, повне звільнення, умов�
не звільнення, умовне засудження з наглядом,
відстрочка від виконання вироку. Суд виносить
одне з названих рішень за умови, що скоєний

злочин є нетяжким і правопорушника раніше ха�
рактеризували позитивно.

Найтиповішим карним попередженням є виз�
нання особи винною без накладання будь�якої
санкції або застосування умовного засудження.
У низці країн судове застереження правопоруш�
нику лише публікують у місцевій пресі.

Рішення про повне звільнення виносить суд
переважно стосовно неповнолітніх. Застосову�
ють це рідко і лише за незначні протиправні
вчинки.

Умовне звільнення. Суд може звільнити звину�
вачуваного в скоєнні незначного злочину за умо�
ви, що той не вчинить повторних протиправних
дій упродовж певного періоду, наприклад, у Ве�
ликобританії від шести до трьох років. Умовне
звільнення не є покаранням, це — попереджу�
вальна санкція. Практика свідчить, що лише
близько 10% осіб не витримують визначеного
терміну.

Підписка щодо законослухняної поведінки.
Найчастіше її застосовують до неповнолітніх.
Суд може вимагати від звинувачуваного зо�
бов’язання зразково поводитися й не порушува�
ти порядок. У випадку невиконання зобов’язан�
ня впродовж трьох років правопорушника штра�
фують.

Відстрочка виконання вироку в багатьох
юрисдикціях уведена в кримінальні кодекси що�
до статей, за яких передбачено в’язничне пока�
рання на термін до двох років. Ця санкція має су�
то попереджувальний характер. 

Умовне засудження, подібно до умовного
звільнення, призначають правопорушникам,
стосовно котрих є підстави, що вони не здійсню�
ватимуть злочинів упродовж двох років. У ви�
падку порушення цієї умови суд застосовує іншу
санкцію, беручи до уваги й те правопорушення,
за яке особу було засуджено умовно.

3. Кримінальні покарання, що передбачають 
нагляд і контроль

До таких санкцій належать: умовне засуджен�
ня з наглядом, пробація (випробування), громад�
ські роботи, спеціальні різновиди поводження,
спеціальна опіка, домашній арешт.

Пробація як альтернативна ув’язненню санк�
ція полягає у встановленні нагляду за злочин�
цем, котрий залишається в суспільстві, але судом
на нього накладені певні зобов’язання й обме�
ження. Правила вимагають від нього відвідувати
денні центри пробації, періодично зустрічатися з
наглядовим офіцером, брати участь у певних
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різновидах діяльності, передбачених положен�
ням про пробацію, дотримуватися законослух�
няної поведінки.

Цю санкцію виконує служба пробації, головна
мета якої полягає в захисті суспільства, попере�
дженні повторних злочинів, сприянні реінтег�
рації правопорушника в суспільство.

Залежно від складу злочину та характеристи�
ки особи суд може додатково встановити про�
бацію з обов’язковим проживанням у спеціаль�
них гуртожитках, психіатричне лікування, а та�
кож лікування від алкоголізму й наркотичної за�
лежності. Нагляд варіюється від інтенсивного до
помірного й мінімального. Здійснюють його як
професіональні офіцери пробації, так і волонте�
ри та особи з оточення правопорушника.

Ця санкція має реабілітаційний характер.
Мінімальний період пробації — шість місяців,
максимальний — три роки. Суд зобов’язаний по�
яснити злочинцю мету пробації, отримати його
згоду на виконання умов й ознайомити з наслід�
ками їх порушення.

Особа, котра перебуває під пробацією, повин�
на дотримуватися таких умов:

— проживати у вказаному офіцером пробації
місці або у виправному гуртожитку пробації;

— бути під наглядом закріпленого офіцера
пробації;

— утримуватися від будь�яких сумнівних дій;
— займатися продуктивною працею;
— підтримувати постійний контакт з офіце�

ром пробації, інформувати його про всі зміни, що
стосуються місця проживання та роботи.

У багатьох країнах Європи, наприклад, існу�
ють різноманітні програми інтенсивної пробації:
для водіїв, котрі скоїли злочини в нетверезому
стані; соціально�психологічний тренінг сексу�
альних злочинців; програма утримання від ужи�
вання алкоголю, наркотиків; навчання контролю
своїх емоцій; програма профілактики злочинної
поведінки тощо. Реалізують ці програми праців�
ники служби пробації, інших агентств, зокрема,
тих, що спеціалізуються на антиалкогольному
лікуванні, працевлаштуванні, розв’язанні соці�
альних проблем, а також помічники�волонтери з
недержавних організацій та члени сімей і друзі
правопорушника.

Кожна особа, котра перебуває під пробацією,
підлягає індивідуальному обстеженню, за ре�
зультатами якого складається програма нагляду
за нею.

Офіцер пробації, закріплений за засудженим,
занотовує проведені бесіди, відзначає зрушення
в поведінці клієнта, раз на місяць складає його

характеристику, яка, за наявності гарної по�
ведінки й усунення його небезпеки для суспіль�
ства, може бути направлена в суд для достроко�
вого звільнення.

Якщо засуджений порушує порядок відбуван�
ня покарання, його викликають до суду, який ви�
носить попередження або штрафує на суму 1 000
фунтів стерлінгів (Велика Британія), або при�
значає 60 годин громадських робіт з обов’язко�
вим відвідуванням денного центру. В крайньому
випадку суд припиняє період пробації й вино�
сить інше покарання, аж до ув’язнення.

У деяких юрисдикціях за порушення пробації
накладають публічне покарання, штраф, по�
жорсткішання нагляду, короткотермінове ув’яз�
нення і, в найгіршому випадку, відправлення у
в’язницю на період покарання, що залишився.

У Швеції пробацію призначають за правопо�
рушення, стосовно яких штрафні санкції вияв�
ляються недостатніми. Її можуть поєднувати з
200�денним штрафом чи ув’язненням від 4 днів
до 3 місяців. Період пробації розрахований на
три роки, проте нагляд знімають через рік. Умо�
ви й зобов’язання проходження пробації іден�
тичні тим, що властиві умовному звільненню з
в’язниці. Якщо особа, котра перебуває під про�
бацією, ухиляється від контактів із наглядаючим
за нею офіцером, бюро нагляду (головою бюро
завжди призначають суддю) звертається в полі�
цію для її затримання. Поліція має право затри�
мати цю особу на один тиждень (у виняткових
випадках — на два), доки справу розслідує місце�
ве бюро нагляду.

В останні роки в Швеції введена спеціальна
форма пробації, так зване звернення по контрак�
ту. Її може призначити суд замість ув’язнення,
якщо правопорушник погоджується пройти спе�
ціальне лікування за заздалегідь розробленим
детальним планом. Такий план готує служба
пробації, вона також визначає прийнятний за�
клад для лікування засудженого (від алкоголіз�
му, наркоманії, психічних розладів тощо). Якщо
суд погоджується з думкою служби пробації на
користь «контрактного звернення», засудженого
направляють у лікувальний заклад (або він
лікується амбулаторно). В такій формі період
пробації також триває три роки, але час нагляду
визначають у кожному конкретному випадку.
Зазвичай, після закінчення стаціонарного ліку�
вання він складає шість місяців.

Отже, з особами, котрі перебувають під проба�
цією, проводять різнопланову соціальну роботу:
консультування, тренінги з формування навичок
стримування емоцій і вміння спілкуватися з

Зарубіжний досвід застосування пробації в ювенальній юстиції

№ 1–2, вересень, 2005 137



людьми, розвитку гігієнічних навичок і потреби
піклуватися про своє здоров’я, а також роз’ясню�
ють шкоду, яку нанесено постраждалому, навча�
ють жити самостійним життям, готують до зако�
нослухняної поведінки на волі.

Служба пробації прагне переконати правопо�
рушника стосовно скоєного злочину, спонукати
його зрозуміти всі негативні наслідки, показати,
як у подальшому можна уникнути протиправних
дій.

У більшості країн Європи для виконання ба�
гатьох альтернативних видів покарань створені
спеціалізовані органи — служба пробації. Це дер�
жавна служба, яка заходиться поза поліцією та
в’язницею, отримала свою назву від одного з
найбільш поширених за кордоном видів альтер�
нативних покарань — пробації, тобто випробу�
вання умовним засудженням та відстрочкою від
виконання вироку.

На перший погляд кримінально�виконавчу
інспекцію в Україні можна вважати аналогом
служби пробації, адже інспекція, за вітчизняним
законодавством, виконує покарання, що не
пов’язані з позбавленням волі.

Проте служба пробації за кордоном (не лише
в країнах розвиненої демократії, але й у Польщі,
Чехії, Словакії та інших країнах Центральної та
Східної Європи) істотно відрізняється від кри�
мінально�виконавчої інспекції за своїми функ�
ціями, організацією діяльності, кадровим забез�
печенням та методами роботи.

Однією з найважливіших функцій, яку вико�
нує служба пробації, є досудова; вона здійсню�
ється на стадії розслідування злочину, одночасо�
во з проведенням інших слідчих дій, покладених
на органи дізнання та слідства. У ході виконання
досудової функції забезпечується збір інфор�
мації про правопорушника з метою надання до�
помоги суду у визначенні найбільш ефективного
для даної особи виду покарання (позбавлення
волі чи іншого альтернативного покарання) на
основі прогнозу подальшої поведінки особи та
можливостей її ресоціалізації у в’язниці чи на
волі.

Ця функція отримала назву «соціальне дослі�
дження особистості підсудного»; вона має вели�
ке значення не лише тому, що її здійснення дає
суду можливість отримати додаткову інформа�
цію про злочинця, яка не завжди може бути от�
римана в ході слідства та судового засідання
(приклад діяльності органів слідства та суду Ук�
раїни засвідчує відсутність у кримінальних спра�
вах бодай якоїсь інформації про можливість
соціального збереження злочинця). Ця інфор�

мація потрібна також працівникам служби про�
бації для розробки програми ресоціалізації зло�
чинця, якщо йому судом буде призначено аль�
тернативний вид кримінального покарання.
У випадку ж призначення підсудному позбав�
лення волі, дані про нього стануть основою про�
грами виховного впливу на нього у в’язниці.

Досудова функція містить власне соціальне
дослідження особистості злочинця, складання
попереднього соціального повідомлення (допо�
віді) про нього, присутність на засіданнях суду.

Соціальне дослідження проходить в чотири
етапи. Спочатку офіцер пробації встановлює по�
передні судимості затриманої особи на основі
офіційних даних поліції. Потім у ході бесід з пра�
вопорушником дається його «соціальна характе�
ристика», тобто біографія, умови життя, які
сприяли формуванню особистості. Далі прово�
диться його медичне обстеження, встановлення
його фізичного та психічного стану. І, наприкін�
ці, здійснюється перевірка та уточнення соціаль�
них відомостей про злочинця, ставлення його до
навчання та праці, до оточуючих, соціальні кон�
такти тощо.

Таким чином, соціальне дослідження особис�
тості є специфічним видом діяльності криміно�
логічного та соціально�психологічного характе�
ру; воно не має нічого спільного з процесом по�
шуку та оцінки доказів, встановлення вини пра�
вопорушника, які здійснюють органи дізнання та
слідства.

Значне місце в соціальному дослідженні осо�
бистості займають різного роду бесіди з правопо�
рушником, його близькими, рідними, колегами,
друзями. Тому виконання цієї функції вимагає
від співробітників пробації певних знань у галузі
психології та педагогіки. Крім того, співробітник
має володіти рядом особистісних характеристик,
які дозволяли б йому долати психологічні
бар’єри між ним та правопорушником, встанов�
лювати атмосферу взаєморозуміння, довіри та
співробітництва.

Соціальне дослідження особистості завершу�
ється написанням попередньої соціальної до�
повіді, мета якої полягає у відповіді на запитан�
ня: «Чи зможе нагляд у суспільстві допомогти
злочинцю в його виправленні та чи буде його
звільнення під нагляд служби пробації безпеч�
ним для суспільства?»

Тому у доповіді необхідно дати відповіді на
наступні основні питанння:

Чи є злочинець небезпечним?
Чи допоможе в’язниця в його виправленні?
Чи виграє у підсумку суспільство, якщо
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злочинцю буде призначено альтернативне пока�
рання?

Чи виграє від цього сам злочинець?
Підготовлена службою пробації доповідь по�

винна допомогти суду винести правильний ви�
рок, а потім сприяти офіцерові пробації у його
роботі з ресоціалізації злочинця. Таким чином,
доповідь зосереджує увагу на особистості зло�
чинця, його проблемах та потребах, розкриває
фактори, що обумовили вчинення ним даного
злочину та його поведінку в цілому, пропонує
можливі варіанти програми його перевиховання.

У доповіді подаються відомості про вчинений
злочин, історію протиправної поведінки обвину�
вачуваного, ставлення жертви до злочинця та
вчиненого діяння, детальна біографія обвинува�
чуваного, результати медичного обстеження,
дані про сім’ю та друзів, аналіз ситуації в даному
населеному пункті та ставлення його мешканців
до вчиненого злочину. Доповідь закінчується ре�
комендацією суду щодо можливого вироку, про�
те вона не повинна тиснути на суд, який вільний
у виборі рішення: позбавлення волі чи альтерна�
тивне покарання.

У рамках виконання досудової функції до
обов’язків співробітника служби пробації вхо�
дить присутність на засіданні суду, надання
роз’яснень стосовно змісту соціальної доповіді,
оскільки офіцер пробації є фігурою процесуаль�
ною, учасником судового процесу. Він підтвер�
джує зроблені у доповіді висновки й фактично
бере на себе відповідальність за підсудного у ви�
падку призначення останньому альтернативного
покарання.

Другою основною функцією співробітників
служби пробації є післясудова, виконання аль�
тернативних видів покарань, нагляд за засудже�
ною особою та його ресоціалізація на основі спе�
ціальної програми, запропонованої в соціальній
доповіді. Офіцер пробації здійснює соціально�
психологічне поводження із засудженим, у ході
якого він прагне психологічно впливати на осо�
бу, зняти напругу, страх, розчарування, агресію,
невдоволення. Значне місце тут займають тема�
тичні бесіди з піднаглядним засудженим, відві�
дування його вдома.

За умови правильної побудови нагляду спів�
робітник служби пробації повинен знати усі сто�
рони життя свого підопічного, слідкувати за йо�
го фізичним, психічним та моральним станом, за
тим, чим він займає свій вільний час, виявляти
його професійні нахили, прагнення підвищити
загальноосвітній рівень тощо.

Таким чином, нагляд за засудженим та його
ресоціалізація ґрунтуються на встановленні до�
вірчих стосунків між офіцером пробації та засу�
дженою особою, при цьому співробітник служби
не лише наглядає за її життям, ходом виправлен�
ня, але й активно впливає на цей процес.

При цьому необхідною умовою ефективного
виконання покарання співробітником пробації є
вироблення у засудженого позитивного ставлен�
ня до роботи, яка з ним проводиться, що вира�
жається в його особистісних змінах та доб�
ровільній реалізації програми ресоціалізації.

4. Нев’язничні санкції для неповнолітніх

У більшості європейських країн суди стрима�
но ставляться до застосування ув’язнення для
неповнолітніх і осіб до 21 року. Перелік нев’яз�
ничних санкцій стосовно них досить широкий:
судове попередження; абсолютне звільнення від
покарання; зобов’язання законослухняно пово�
дитися; штраф; умовне звільнення; компен�
саційний вирок; відвідування центру порядку;
нагляд і виконання певного різновиду діяль�
ності; громадські роботи; повна або часткова від�
строчка від виконання вироку; нагляд із тримі�
сячною ізоляцією в спеціальному інтернаті, ком�
біновані покарання тощо. Найтиповішою санк�
цією є відвідування центру порядку. Такі центри
працюють по суботах під егідою служби проба�
ції. Суд при винесенні вироку встановлює кіль�
кість годин для відвідування центру: для під�
літків 12–16 років максимальна кількість скла�
дає 24 години; для осіб 16–21 року — 36. Три�
валість одного заняття — дві�три години. Тут
правопорушники беруть участь в обов’язкових
різновидах діяльності: фізичні вправи, надання
першої допомоги, вивчення правил дорожнього
руху, структурування дозвілля, обробка дерева,
металу, ремонт техніки тощо. Широкого поши�
рення набули центри пробації та виправні гурто�
житки, які доводять свою високу запобіжну
ефективність.

5. Ключові завдання служби пробації

Служба пробації країн Східної та Центральної
Європи, які нещодавно вступили до Європей�
ського Союзу, виконує такі ключові завдання:

• надає органам судової влади й іншим
структурам високоякісну інформацію (досудові
доповіді і доповіді про соціальне обстеження
правопорушників) й оцінки, з метою допомогти
їм при призначені покарання і прийнятті інших
рішень;

Зарубіжний досвід застосування пробації в ювенальній юстиції

№ 1–2, вересень, 2005 139



• розробляє, організовує і здійснює нагляд
за санкціями та заходами в громаді, а також за�
безпечує їхнє ефективне виконання;

• забезпечує практичну, фінансову, соці�
альну і психологічну допомогу та опіку, а також
проводить роботу з правопорушниками після
звільнення, на основі методів соціальної роботи,
на будь�якому етапі протягом контактування
правопорушника з системою кримінального су�
дочинства; 

• сприяє, забезпечує й просуває розвиток
схем виведення обвинувачуваних з судового пе�
реслідування:

• здійснює контроль та нагляд за правопо�
рушниками, які знаходяться під пробаційним на�
глядом;

• вживає відповідних заходів для того, щоб
правопорушники не вкоренилися в своїх злочин�
них звичках, в найширшому розумінні, шляхом
зміцнення їхньої впевненості в собі та вироблен�
ня самодисципліни, а також шляхом підсилення
їхньої здатності діяти в соціальному контексті;

• робить свій внесок в безпеку суспільства
шляхом заохочення правопорушників ставати
законослухняними членами суспільства, шля�
хом ефективного моніторингу і нагляду за пра�
вопорушниками з метою зменшення рівня по�
вторної злочинності, а також шляхом розвитку
тих навичок, які сприяють веденню позитивного
способу життя та соціальній інтеграції/ реінтег�
рації;

• виявляє та розвиває особисті риси
клієнта і соціальні ресурси, які допоможуть йому
успішно повернутись в суспільство і вести зако�
нослухняний спосіб життя завдяки створенню
позитивної життєвої стратегії;

• підтримує осіб, яких тримають під вар�
тою, допомагає їм готуватися до звільнення;

• надає допомогу правопорушникам після
їхнього звільнення з в’язниці;

• співпрацює з центрами соціальної ре�
абілітації для правопорушників;

• привертає цікавість громадськості, залу�
чає урядові й неурядові організації, комерційні
структури�резиденти й місцевих жителів до пла�
нування і менеджменту пробаційних проектів і
установ з метою підсилення функціонування
санкцій і заходів в громаді;

• надає допомогу сім’ям правопорушників
з метою підтримки і покращення сімейних сто�
сунків правопорушників, а також зменшувати
перешкоди соціальній інтеграції;

• організовує медіацію між правопорушни�
ком та потерпілим від злочину;

• здійснює нагляд за виконанням вимог пе�
редання на поруки;

• захищає суспільство шляхом ефективно�
го розв’язання конфліктів і зменшення ризику,
пов’язаного з кримінальним процесом.

Але кожна зі служб пробації застосовує різну
комбінацію цих обов’язків. Тільки в деяких краї�
нах служба пробації бере участь в роботі з ув’яз�
неними, в організації медіації між правопоруш�
никами і потерпілими від злочинів, в нагляді за
виконанням вимог передання на поруки, в підго�
товці звітів про соціальне обстеження правопо�
рушників або в програмах досудового виведення
обвинувачуваних з юрисдикції кримінальних су�
дів. Інколи це пояснюється тим фактом, що пра�
вова структура деяких країн не визнає ці завдан�
ня, або тим, що правову чи організаційну струк�
туру ще не розроблено. Фактично майже всі
служби пробації надають першочергового зна�
чення наступним завданням, які вважаються
найважливішими:

— здійснення нагляду за правопорушниками,
яким призначено нагляд служби пробації,

— підготовка досудових доповідей для проку�
рора і суду,

розробка, організація і нагляд за санкціями та
заходами в громаді.

Тільки в небагатьох країнах, таких як Чеська
Республіка і Словенія, служба пробації справді
відіграє активну роль в програмах виведення об�
винувачуваних з юрисдикції кримінальних су�
дів, а також в медіації між правопорушниками та
потерпілими від злочинів на досудовому етапі.
У деяких інших країнах ця діяльність обмежу�
ється виключно неповнолітніми правопорушни�
ками. Наведемо приклади про діяльність служби
пробації ряду європейських країн.

6. Пробаційна робота з неповнолітніми 
в Болгарії

Соціальна робота з неповнолітніми правопо�
рушниками і нагляд за ними є обов’язком інспек�
торів Управління з попередження злочинності
неповнолітніх (УПЗН), соціальних працівників
і громадських наглядачів. Управління і контроль
за роботою УПЗН здійснюється національною
поліцією. Відповідно до закону, ці управління
створюються в структурі місцевих органів влади
за пропозицією національної поліції і за ухвален�
ням Міністра внутрішніх справ. Інспектори
УПЗН призначаються безпосередньо Міністром
внутрішніх справ; вони є офіцерами національ�
ної поліції і повинні мати педагогічну підготовку.
Функції УПЗН наступні:

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

140 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 



Зарубіжний досвід застосування пробації в ювенальній юстиції

№ 1–2, вересень, 2005 141

— знаходити, наглядати та відстежувати непо�
внолітніх, які вчинили правопорушення, або що�
до яких існує високий ризик вчинення ними пра�
вопорушення;

— знаходити, наглядати та відстежувати непо�
внолітніх, які є потерпілими від злочинів, на�
сильства або поганого поводження.

Інспектори УПЗН також розглядають обста�
вини, за яких неповнолітні вчинили правопору�
шення, і подають доповіді про це до відповідних
органів, таких як суди, прокуратура, поліція то�
що. Прокуратура здійснює нагляд за роботою
УПЗН.

У спеціальних муніципальних центрах соці�
ального обслуговування призначаються соці�
альні працівники для наступних цілей:

— надавати допомогу та соціальну підтримку
неповнолітнім, які вчинили кримінальні злочи�
ни, а також їхнім сім’ям;

— надавати підтримку молодим особам, яких
звільнено з визначених судом шкіл або спеціалі�
зованих шкіл�інтернатів, в пошуках роботи,
місця проживання тощо;

— забезпечувати соціальну підготовку дітей,
які перебувають в спеціалізованих школах�
інтернатах.

Громадські наглядачі також працюють з непо�
внолітніми правопорушниками та їхніми сім’ями
з метою перевиховання молодого правопоруш�
ника. Вони входять до структури Місцевих
Комісій з попередження злочинності неповно�
літніх (МКПЗН) і щомісяця отримують за свою
роботу заробітну платню в розмірі приблизно
40 Євро, яка виплачується з муніципального
бюджету. 

МКПЗН створюються в структурі місцевого
уряду, їх персонал налічує від 7 до 15 осіб. Місце�
ву комісію очолює мер муніципалітету, до її скла�
ду можуть входити співробітники місцевого уря�

ду, які займаються питаннями освіти та охорони
здоров’я, а також офіцери поліції, співробітники
соціальних служб, представники неурядових ор�
ганізацій, юристи, лікарі, громадські діячі. На
засіданнях комісії присутній представник район�
ного прокурора. Місцеві Комісії з попередження
злочинності неповнолітніх (МКПЗН), спільно з
управліннями з попередження злочинності не�
повнолітніх (УПЗН), школами, неурядовими
організаціями та іншими представниками грома�
ди, здійснюють наступні види діяльності: попе�
редження злочинності; пробаційний нагляд; ро�
бота з правопорушниками, які закінчили визна�
чені судом школи; рекомендації щодо достроко�
вого звільнення з місць тримання під вартою; на�
дання допомоги сім’ям у вихованні дітей; засто�
сування виправних заходів до молодих правопо�
рушників; вивчення причин і обставин, пов’яза�
них зі злочином, вчиненим неповнолітнім право�
порушником; рекомендації відповідним держав�
ним органам і громадським організаціям. Вони
також подають щорічні доповіді про свою роботу
в Центральну Комісію з попередження злочин�
ності неповнолітніх (ЦКПЗН). Ця Комісія коор�
динує роботу всіх відповідних установ, які зай�
маються злочинністю неповнолітніх, проводить
наукові дослідження в цій галузі, подає рекомен�
дації щодо внесення змін в законодавство і щодо
збільшення поінформованості громадськості.
ЦКПЗН також здійснює нагляд за роботою
Місцевих Комісій з попередження злочинності
неповнолітніх. 

Кримінальні санкції, які застосовуються до
різних вікових груп (особи віком від 14 до 16 ро�
ків, від 16 до 18 років) встановлюються на корот�
ші строки, ніж відповідні санкції для повноліт�
ніх. Для неповнолітніх, які не досягли 16 років,
пробація замінюється громадським осудом.

Досудові заходи та умови (неповнолітні)

Заходи

Нагляд батьків або опікуна
Поміщення в визначену судом школу�інтернат
Нагляд, здійснюваний офіцером з попередження
злочинності неповнолітніх 
або членом Місцевої Комісії з попередження злочинності
неповнолітніх
Попереднє ув’язнення

Умови
Виправні заходи, які призначаються відповідно до Закону
про запобігання злочинності неповнолітніх 



7. Робота служби пробації з неповнолітніми 
в Латвії

Протягом останніх п’яти років рівень злочин�
ності серед неповнолітніх в Латвії залишався без
змін. Неповнолітні скоюють 20% всіх правопору�
шень. Дві третини правопорушень чиняться гру�
пами, і більше половини з них — неповнолітніми,
які не навчаються і не працюють. Крадіжки ста�
новлять 70% правопорушень, скоєних непо�
внолітніми. Правопорушник, якому виповнило�
ся 14 років, може бути притягнений до криміна�
льної відповідальності. До неповнолітніх, які
знаходяться в юрисдикції системи судочинства,

застосовуються положення Кримінального ко�
дексу та Закону про освітні та виправні заходи.

Освітні та виправні заходи

Освітні та виправні заходи можуть бути за�
стосовані до неповнолітніх віком від 11 до 18 ро�
ків. Такі заходи передбачені для неповнолітніх,
які скоїли: 1) кримінальне правопорушення, при
чому суд відмінив їхній вирок за для проведення
освітніх та виправних заходів; 2) кримінальне
правопорушення, при чому суд призначив умов�
не покарання та видав ордер на освітні/виховні
заходи; 3) правопорушення, передбачене Кримі�
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Санкції на судовому етапі (неповнолітні)

Післясудові умови (неповнолітні)

Основні міри покарання
Покарання, пов’язані з позбавленням волі
Покарання, не пов’язані з позбавленням волі 

Додаткові

Позбавлення волі
Пробаційний нагляд і підтримка для
неповнолітніх осіб віком від 16 до 18 років
Громадський осуд
Позбавлення права займатися певними
професіями або діяльністю 

Заходи
Пов’язані з позбавленням волі
Не пов’язані з позбавленням волі

Немає
Виправний нагляд, здійснюваний
громадським наглядачем
Осуд
Примусове вибачення перед потерпілим
Повідомлення�застереження
Виправний нагляд, здійснюваний
громадським наглядачем (спеціальний захід,
запроваджений згідно з тим самим законом)
Примусове усунення шкоди, заподіяної
правопорушником
Громадські роботи
Визначена судом школа або спеціальна
школа�інтернат
Повідомлення�застереження про поміщення
до спеціальної школи�інтернату з
пробаційним періодом тривалістю 6 місяців

Умови Заміна міри покарання виправним заходом

Умови 

Умовне звільнення з місця позбавлення 
волі з пробаційним наглядом
В’язничні програми
Помилування/ амністія



нальним кодексом, при чому прокурор, та, за йо�
го згодою, поліцейський слідчий, вирішили не
пред’являти йому обвинувачення в скоєнні зло�
чину або припинити справу, направивши мате�
ріали до суду з метою застосування освітніх та
виправних заходів. У чинному законодавстві пе�
редбачено ряд заходів, наприклад, попереджен�
ня, компенсація потерпілому, якщо правопоруш�
ник має прибуток, та якщо така сума не переви�
щує половини мінімальної місячної зарплати (з
15 років). Серед інших можливих заходів можна
навести постанову про відпрацювання правопо�
рушником заподіяної ним шкоди з метою її репа�
рації (починаючи з 15 років), передання під на�
гляд батьків або осіб чи установ, що їх заміняють,
та поміщення у виправний освітній заклад.

У 2003 р. Парламент прийняв Закон про ос�
вітні та виправні заходи для неповнолітніх. За�
пропонований закон створює підстави для про�
ведення виправних та освітніх заходів, які при�
значаються за адміністративні порушення. Та�
кож, згідно з ним, органи, уповноважені розгля�
дати справи про адміністративні порушення,
вправі приймати рішення про передачу справи
до комісії при місцевих органах влади для засто�
сування освітніх та виправних заходів. У кри�
мінальних справах такі заходи може призначати
лише суд, але у справах про адміністративні по�
рушення їх можуть призначати муніципальні
адміністративні комісії. Крім того, у проекті за�
кону передбачена більша кількість умов різного
типу. Серед запропонованих заходів у законі на
додаток до вже існуючих запроваджено нові: ви�
бачення перед потерпілим, якщо останній пого�
джується на таке врегулювання, встановлення
спеціальних обмежень щодо поведінки (на пе�
ріод від 30 днів до 12 місяців) та виконання гро�
мадських робіт протягом 10–40 годин.

Відповідно до закону на період від 30 днів до
12 місяців можуть бути встановлені наступні об�
меження: 1) не відвідувати спеціально визначені
місця; 2) не спілкуватися зі спеціально визначе�
ними особами; 3) не залишати свого помешкання
у спеціально визначені години; 4) з’являтися до
спеціально визначеної установи 1–4 рази на мі�
сяць; 5) бути присутнім на заняттях, які прово�
дяться в рамках певної програми; 6) відвідувати
освітні заклади або продовжувати працювати;
7) звернутися до психолога, лікаря або іншого
спеціаліста.

Окрім основних заходів, закон надає судам
повноваження в якості додаткового заходу вста�
новлювати вимогу про проходження лікування
від алкоголізму, наркотичної, токсичної та інших

видів залежності. Згідно зі статтею 30 закону
завдання проводити роботу з дітьми, до яких бу�
ло застосовано виправні та освітні заходи, буде
доручено наглядовим органам. Такий наглядо�
вий орган, призначений муніципалітетом, разом
з Національною Службою Пробації, батьками
дитини, закладами освіти, національною полі�
цією, благодійними організаціями та іншими ус�
тановами буде нести відповідальність за впрова�
дження всіх виправних та освітніх заходів, за ви�
нятком ситуації, коли неповнолітнього поміща�
ють до соціального або виправного закладу.

До теперішнього часу до неповнолітніх най�
частіше застосовувались такі заходи, як попере�
дження та поміщення до освітнього або виправ�
ного закладу. Частково такий стан справ можна
пояснити браком ефективних механізмів для ре�
алізації інших освітніх та виправних заходів. По�
чинаючи з квітня 2000 р., місцеві органи влади
зобов’язані виконувати головну роль у впрова�
дженні ініціатив, спрямованих на попередження
злочинності серед молоді в цілому. Також, на них
покладається відповідальність за програми ре�
абілітації та соціальної реінтеграції неповно�
літніх правопорушників. Більша частина органів
влади наполегливо працює над виконанням цих
нових завдань, не отримуючи належної фінансо�
вої підтримки.

Положення щодо неповнолітніх 
у Кримінальному кодексі

У Кримінальному кодексі міститься спеціаль�
ний розділ (ст. 66), який регламентує порядок
застосування покарань до неповнолітніх. Їм мо�
жуть бути призначені такі основні покарання, що
і повнолітнім, тобто штраф, громадські роботи,
попереднє ув’язнення та позбавлення волі.
Строк позбавлення волі для неповнолітніх не
може перевищувати десять років, але за правопо�
рушення особливо великої тяжкості може бути
встановлений період позбавлення волі до п’ят�
надцяти років. Неповнолітній може бути умовно
звільнений від покарання, якщо він відбув що�
найменше половину призначеного вироку.
Штраф застосовується лише до тих неповноліт�
ніх, які мають свій власний прибуток. У справах
неповнолітніх сума штрафу може коливатися від
однієї до п’ятдесяти мінімальних місячних зарп�
лат. Також суд має право призначити непо�
внолітньому в якості покарання умовне позбав�
лення волі, громадські роботи та штраф.
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8. Система кримінального судочинства 
і процедура щодо неповнолітніх у Румунії

Спеціальні положення щодо неповнолітніх

Згідно з Кримінально�процесуальним кодек�
сом, процедура розслідування і судового розгля�
ду у випадках, коли обвинувачуваний є непо�
внолітнім, є такою ж, як і для повнолітніх, за де�
якими винятками. Відповідно до ст. 99 КК «не�
повнолітній, якому ще не виповнилось 14 років,
кримінальній відповідальності не підлягає. Не�
повнолітній віком від 14 до 16 років підлягає
притягненню до кримінальної відповідальності
тільки в тому випадку, якщо доведено, що діяння
було вчинене ним навмисно. Неповнолітній,
якому виповнилось 16 років, підлягає кримі�
нальній відповідальності».

У випадку, якщо молодій особі ще не випов�
нилось 16 років, і якщо орган, який проводить
слідство, вважає це за необхідне, на слухання
справи або для бесіди можуть бути викликані
представники органу опіки або батьки. Крім то�
го, орган опіки має підготувати доповідь про
соціальне обстеження неповнолітнього. Справи
неповнолітніх слухаються в закритому засіданні,
для розгляду таких справ президент суду при�
значає спеціальних суддів. 

Щодо неповнолітніх можуть бути призначені
покарання і заходи виховного характеру. Пока�
раннями є тюремне ув’язнення і штрафи. Єдина
відмінність полягає в тому, що за злочин, вчине�
ний дитиною, строки ув’язнення скорочуються
наполовину в порівнянні з строками за такі ж
злочини, вчинені повнолітніми. Заходами вихов�
ного характеру є попередження, ордери на на�

гляд, ордери на відвідання навчального центру і
тримання в спеціальній лікарні.

Ордер на нагляд призначається строком на
один рік, під наглядом батьків дитини, прийом�
них батьків або вчителя, в залежності від обста�
вин. Якщо такі особи не можуть забезпечити за�
довільний нагляд, суд може вимагати тимчасово�
го призначення надійної особи, краще за все —
близького родича, на прохання родича, або орга�
на, який за законом має право на здійснення на�
гляду за дітьми. Суд може постановити, щоб ди�
тина виконувала одну або декілька з наступних
вимог:

не наближатись до певних місць;
не спілкуватись з певними особами;
пройти від 50 до 200 годин громадських робіт,

не більше 3 годин на день, після школи, на вихід�
них та в святкові дні.

З метою перевиховання дитини може бути
призначений ордер на відвідання навчального
центру — дитині надається можливість навча�
тись і отримати професійну підготовку відпо�
відно до її здібностей. Тримання в навчальному
центрі застосовується у випадку, коли інші ви�
ховні заходи виявляються недостатніми. 

Роль пробації

У випадках, які стосуються неповнолітніх,
служби пробації мають обов’язок написання
оціночних доповідей і здійснення нагляду за осо�
бами, яким призначені ордери на нагляд. Іншою
важливою частиною роботи з дітьми є надання
допомоги. Служба пробації розглядає неповно�
літніх як пріоритетну групу.

Роль пробації щодо неповнолітніх правопорушників

Етап Орган кримінальної юстиції Роль пробації 

Досудовий Поліція
Прокуратура Оцінка ризику, допомога прокуратурі при

прийнятті рішення про превентивний арешт

Судовий Суд
Оцінка з метою допомогти суду при індивіду�

алізації покарання

Післясудовий Суд

В’язниця

Нагляд за виконанням правопорушниками
встановлених вимог
Допомога клієнтам на їхнє прохання
Доповіді про перебіг роботи для суду
Спеціальні програми у в’язницях
Програми роботи з ув’язненими перед
звільненням



9. Санкції і заходи для неповнолітніх у Словенії

Словенія не має ні окремої судової системи у
справах неповнолітніх, ні спеціального криміна�
льного чи кримінально�процесуального кодексу
для неповнолітніх; але обидва Кодекси містять
розділи, які стосуються неповнолітніх, а в зви�
чайних судах є суддівські колегії у справах не�
повнолітніх і судді у справах неповнолітніх.
Провадження у кримінальних справах проти не�
повнолітніх трохи відрізняється від проваджен�
ня для дорослих. Особлива увага приділяється
особистості, фізичному і психічному розвитку,
освіті, поведінці, а також сімейним і побутовим
обставинам неповнолітнього. Ця інформація є
надзвичайно важливою при прийнятті рішення
про порушення справи проти неповнолітнього, а
також при винесені вироку; вона має таку ж вагу,
як і факт вчинення неповнолітнім кримінально�
го злочину. В порівнянні з провадженням у кри�
мінальних справах проти повнолітніх можна
відзначити, що суддівська колегія у справах не�
повнолітніх відіграє дуже важливу і активну
роль також під час виконання виховних заходів,
при прийнятті рішення про припинення вико�
нання або зміну виховного заходу, і при умовно�
му звільненні неповнолітнього правопорушника. 

Суд може призначити неповнолітнім виховні
заходи, штрафи, позбавлення волі з відбуттям у
в’язниці для неповнолітніх, позбавлення права
керувати транспортними засобами, депортацію
іноземних громадян, а також всі запобіжні захо�
ди, за винятком заборони займатись певною про�
фесією.

Кримінальний кодекс поділяє неповнолітніх
на дві групи за віком і часом вчинення злочину:

— молодші неповнолітні віком від чотирнад�
цяти до шістнадцяти років;

— старші неповнолітні віком від шістнадцяти
до вісімнадцяти років.

Кримінальні санкції не можуть бути застосо�
вані до дітей, яким на момент вчинення злочину
ще не виповнилось чотирнадцяти років. Виховні
й запобіжні заходи можуть бути призначені і мо�
лодшим, і старшим неповнолітнім, але покаран�
ня (штраф, позбавлення волі у в’язниці для не�
повнолітніх, позбавлення права керувати транс�
портними засобами, депортація іноземних гро�
мадян) можуть застосовуватись тільки для стар�
ших неповнолітніх і призначатись тільки у ви�
няткових випадках.

Неповнолітні віком до 16 років

Система кримінального судочинства розріз�
няє неповнолітніх віком до 16 років і неповно�

літніх віком від 16 до 18 років. Для молодшої
групи передбачені такі варіанти закінчення розг�
ляду справи:

Догани (ст. 76 КК). При оголошенні догани
суд повинен пояснити неповнолітньому право�
порушнику, чому його поведінка є неправиль�
ною, і попередити його, що у випадку вчинення
ним повторного злочину йому буде призначено
більш суворе покарання.

Інструкції і заборони (ст. 77 КК). Суд може
видати одну або більше інструкцій або заборон
для неповнолітнього правопорушника, а саме:

особисто вибачитись перед постраждалою
особою (потерпілим);

*досягти примирення з постраждалою особою
шляхом сплати грошей, виконання певної робо�
ти, або іншим чином, з метою відшкодування
збитків, завданих в ході вчинення злочину (при
цьому суд визначає розмір, тип і метод відшкоду�
вання збитків, а виконувана правопорушником
робота за три місяці не може займати більше
шістдесяти годин);

регулярно відвідувати школу;
розпочати професійно�технічне навчання або

влаштуватись на роботу відповідно до знань, на�
вичок і здібностей правопорушника;

*проживати з вказаною сім’єю або у вказаній
установі тощо;

пройти громадські роботи або виконати робо�
ту на користь благодійних організацій (не біль�
ше 120 годин за шість місяців);

пройти лікування у відповідній медичній ус�
танові;

отримати консультації з навчання, про�
фесійно�технічної підготовки, консультації пси�
холога;

*пройти курс соціальної підготовки (не мен�
ше чотирьох годин на тиждень);

скласти іспит з правил дорожнього руху;
може бути призначене позбавлення права ке�

рувати транспортними засобами, на умовах, які
застосовуються до повнолітніх правопоруш�
ників.

Нагляд соціальних служб (ст. 78 КК). Якщо
неповнолітній правопорушник потребує про�
фесійної допомоги і нагляду щодо його освіти,
підготовки і належного розвитку, суд поміщує
його під нагляд соціальних служб. Нагляд може
встановлюватись на будь�який період часу, від
одного року (мінімум) до трьох років (макси�
мум). В ході цього нагляду неповнолітній право�
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порушник продовжує проживати за своєю адре�
сою або адресою своїх батьків чи інших осіб, які
його утримують, а призначений соціальними
службами радник здійснює відповідний нагляд.

Передання до виховної установи (ст. 79 КК)
на період не менше шести місяців і не більше
трьох років.

Передання до виправного будинку для непо�
внолітніх правопорушників (ст. 80 КК) не менше
одного року і не більше трьох років.

Передання до установи для психічно чи розу�
мово неповноцінних молодих осіб (ст. 81 КК)
для неповнолітнього правопорушника, який мав
порушення психічного чи розумового розвитку.
Правопорушник повинен перебувати в такій ус�
танові стільки часу, скільки необхідно для його
підготовки, лікування або тримання під вартою,
але не більше трьох років.

Неповнолітні віком від 16 до 18 років

Виховні і запобіжні заходи (які є такими же,
як і для молодших неповнолітніх) та, у винят�
кових випадках, штраф або позбавлення волі з
відбуттям у в’язниці для неповнолітніх, можуть
бути призначені неповнолітній особі, яку визна�
но такою, що підлягає кримінальній відповідаль�
ності. Крім цього, як додаткові покарання мо�
жуть призначатись позбавлення права керувати
транспортними засобами і депортація:

Штрафи для старших неповнолітніх (ст. 88
КК) можуть призначатись за вчинення правопо�
рушення, яке карається позбавленням волі стро�
ком не більше п‘яти років або штрафом. При
призначені штрафу суд повинен взяти до уваги
фінансові обставини особи і те, чи здатна вона
сплатити штраф.

В’язниця для неповнолітніх правопоруш�
ників (ст. 89 КК). Неповнолітню особу може бу�
ти відправлено до в’язниці для неповнолітніх
на строк не менше шести місяців і не більше
п’яти років (а у виключних випадках — до деся�
ти років).

Умовне звільнення з установи. Після того, як
неповнолітній правопорушник, якого було помі�
щено до виховної установи або до виправного

будинку для неповнолітніх правопорушників,
відбув в такій установі один рік, суд може звіль�
нити його умовно�достроково. Суд може прий�
няти рішення про те, що протягом періоду умов�
но�дострокового звільнення за таким правопо�
рушником має здійснюватись нагляд соціальних
служб.

Умовне звільнення старших правопоруш�
ників. Старший неповнолітній правопорушник,
який відбуває покарання у в’язниці для непо�
внолітніх, може бути звільнений умовно�достро�
ково після відбуття ним однієї третини призна�
ченого покарання, але не раніше ніж через шість
місяців. На період умовно�дострокового звіль�
нення суд може призначити нагляд соціальних
служб.

Сьогодні в Україні розпочато ряд пілотних
проектів з відпрацювання елементів пробації у
роботі з неповнолітніми злочинцями та запрова�
дження ювенальної юстиції у кримінальних
справах. Запропонований матеріал дозволить
підвищити обізнаність суддів, працівників кри�
мінально�виконавчої інспекції та служб у спра�
вах неповнолітніх про підходи до здійснення
правосуддя щодо неповнолітніх у країнах Схід�
ної Європи, започаткування діяльності служби
пробації, яка дозволяю ефективно втілювати мо�
делі правового захисту неповнолітніх та програ�
ми їх ресоціалізації.
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