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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА 

ПЕРЕКЛАД У ПРОЦЕДУРІ СКЛАДАННЯ ДОСУДОВОЇ 

ДОПОВІДІ  

 

Одним з кримінально-процесуальних рішень, які суд 

уповноважений прийняти за підсумками підготовчого судового 

провадження, є доручити представнику персоналу органу пробації 

скласти досудову доповідь, яка складається з метою забезпечення суду 

інформацією, що характеризує обвинуваченого, а також прийняття 

судового рішення про міру покарання. Досудова доповідь про 

обвинуваченого повинна містити: соціально-психологічну 
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характеристику; оцінку ризиків вчинення повторного кримінального 

правопорушення; висновок про можливість виправлення без обмеження 

волі або позбавлення волі на певний строк (ч. 3 ст. 9 Закону України 

«Про пробацію»).  

У зв’язку з підготовкою досудової доповіді КПК України передбачає 

комплекс прав та обов’язків обвинуваченого, перелік яких за певними 

аспектами вже обґрунтовано  піддавався критиці у літературі[1]. 

Зокрема, обвинувачений має право отримувати роз’яснення щодо 

порядку підготовки та використання досудової доповіді, відмовлятися 

від участі у підготовці досудової доповіді; брати участь у підготовці 

досудової доповіді, надавати представнику персоналу органу пробації 

інформацію, необхідну для підготовки такої доповіді, ознайомлюватися 

з текстом досудової доповіді, подавати свої зауваження та уточнення; 

при цьому обвинувачений зобов’язанийнадавати достовірну інформацію 

представнику персоналу органу пробації, необхідну для підготовки 

досудової доповіді. Не піддаючи оцінці нормативно закріплений обсяг 

прав та обов’язків обвинуваченого, пов’язаних із підготовкою досудової 

доповіді, відмітимо, що виникає питання, яким же чином можуть бути 

практично реалізовані ці права, якщо обвинувачений не володіє мовою, 

якою ведеться кримінальне провадження. Такі випадки на практиці вже 

мали місце.  

У Порядку складення досудової доповіді, затвердженої Наказом 

Міністерства юстиції України27 квітня 2017 року № 200/5, деталізовано, 

що:не пізніше дня, наступного за днем отримання ухвали суду, 

обвинуваченому надсилається виклик до органу пробації для 

проведення бесіди; для проведення бесід при підготовці досудової 

доповіді обвинувачений викликається до органу пробації (за 

необхідності); під час прибуття за першим викликом до органу пробації 

обвинуваченому повідомляються: мета, порядок підготовки та 

використання досудової доповіді;його права та обов'язки при підготовці 

досудової доповіді;дата подання до суду досудової доповіді; під час 

бесіди обвинувачений ознайомлюєься з інформацією про порядок 

складення досудової доповіді під підпис, а також з'ясовується наявність 

або відсутність підстав, визначених КПК України, для відводу 

представника персоналу органу пробації, якому доручено підготовку 

досудової доповіді; отримана від обвинуваченого усна інформація 

оформляється представником персоналу органу пробації у письмовій 
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формі, з якою обвинувачений ознайомлюється під підпис; про своє 

рішення про участь (відмову) у підготовці досудової доповіді 

обвинувачуваний підтверджує повідомленням під підпис; 

обвинувачений викликається представником персоналу органу пробації 

для ознайомлення з текстом досудової доповіді; зауваження та 

уточнення обвинуваченого до тексту досудової доповіді можуть 

подаватися як в усній, так і письмовій формі. Про 

можливість/необхідність залучення перекладача у цьому підзаконному 

нормативно-правовому акті не йдеться. Як вірно звертається увага у 

літературі, гострим питанням є порядок залучення перекладача до 

складання досудової доповіді, якщо обвинувачений не розуміє мови 

судочинства, оскільки як у КПК України, так і в інших законах, які 

стосуються досудової доповіді, жодної згадки про це немає, хоча 

обвинуваченому гарантовано право брати участь у складанні досудової 

доповіді [2, c. 86-87]. Хоча, як уявляється, мова має йти не тільки про 

порядок, а й про підстави залучення перекладача, а також про його 

права та обов’язки у процедурі підготовки досудової доповіді.  

Вважаємо, що таку прогалину слід розглядати як певний недолік, 

який має бути оперативно усунений, а не як свідоме рішення 

законодавця. Було б дивним, якщо б КПК України передбачав загальну 

норму, що  слідчий суддя, суд, прокурор, слідчий забезпечують 

учасникам кримінального провадження, які не володіють чи 

недостатньо володіють державною мовою, право давати показання, 

заявляти клопотання і подавати скарги, виступати в суді рідною або 

іншою мовою, якою вони володіють, користуючись у разі необхідності 

послугами перекладача в порядку, передбаченому КПК України (ч. 3 ст. 

29 КПК України), протягом кримінального провадження, а також 

закріпивши право підозрюваного, обвинуваченого користуватися 

рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або 

іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися 

послугами перекладача за рахунок держави,і свідомо б позбавив цього 

права того ж обвинуваченого у процедурі пробації.  

Можуть виникнути зауваження, що у кримінальне провадження, де 

обвинувачений не  володіє мовою, якою ведеться кримінальне 

провадження, обов’язково залучається захисник, який, якщо тільки він 

не є адвокатом іноземної держави, володіє державною мовою. Разом з 

тим, навіть у ситуації, коли захист здійснюється адвокатом, який володіє 
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державною мовою (а обвинувачений може укласти договір про надання 

правової допомоги і з адвокатом іноземної держави, який здійснює 

адвокатську діяльність на території України), захисник зобов’язаний 

надати консультацію обвинуваченому стосовно його прав і обов’язків у 

процедурі підготовки досудової доповіді, значенні його участі у цій 

процедурі, правової природи та наслідків досудової доповіді, участі та 

відмови в участі у  процедурі підготовки досудової доповіді. Проте 

очевидно, що захисник не може замінитиперекладача, враховуючи 

положення ст. 78, 79 КПК України. Враховуючи ж вищенаведену 

специфіку процедури підготовки досудової доповіді, вона у ситуації, 

коли обвинувачений не володіє мовою, якою ведеться кримінальне 

провадження, вимагає послідовного або синхронного усного перекладу 

та перекладу тексту досудової доповіді. Враховуючи положення ч. 1 ст. 

77, ч. 1 ст. 79 КПК України, представник персоналу органу пробації, який 

складає досудову доповідь, також не може виконувати обов’язки 

перекладача.  

Таким чином, положення КПК України, Закону України «Про 

пробацію», Порядок складення досудової доповіді потребують 

доповнень у контексті участі перекладача. Зокрема, ч. 4 ст. 42 КПК 

України слід доповнити пунктом 9 у редакції: «9) у разі, якщо 

обвинувачений не володіє мовою, якою ведеться кримінальне 

провадження,  - отримувати роз’яснення щодо порядку підготовки та 

використання досудової доповідірідною або іншою мовою, якою він 

володіє, відмовлятися від участі у підготовці досудової доповідірідною 

або іншою мовою, якою він володіє, брати участь у підготовці досудової 

доповіді, надавати представнику персоналу органу пробації інформацію, 

необхідну для підготовки такої доповіді, ознайомлюватися з текстом 

досудової доповіді, подавати свої зауваження та уточнення - рідною або 

іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися 

послугами перекладача за рахунок держави». Частину 4 ст. 9 Закону 

України «Про пробацію» слід викласти у редакції: «4. Обвинуваченому 

надається можливість брати участь у підготовці досудової доповіді. У 

разі, якщо обвинувачений не володіє державною мовою, йому надається 

можливість брати участь у підготовці досудової доповіді рідною або 

іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися 

послугами перекладача за рахунок держави. Участь особи у підготовці 
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досудової доповіді полягає у наданні персоналу органу пробації 

інформації, необхідної для підготовки такої доповіді». 
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ВИРІШЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НОРМ  

ПІД ЧАС ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ 

 

Під час застосування кримінально-правових норм нерідко 

виникають ситуації, коли регулювання одних і тих самих суспільних 

відносин можливо за допомогою різних норм. В таких випадках має 

місце конкуренція правових норм, яка вирішується через встановлення 

того, яка із статей (частини статей, пунктів статей) повинна бути 

застосована в конкретному випадку [1, с. 388-389]. Конкуренція 

кримінально-правових норм може виникати на різних стадіях реалізації 


