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Підготовано Павлом Пархоменком, кандидатом юридичних наук, Головою Бахмацького 

районного суду Чернігівської області, в межах проєкту, що реалізується ВГЦ "Волонтер" за 

підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 

 

Думки, висловлені в матеріалах, є  позицією авторів і не обов’язково відображають політики 

та погляди ЮНІСЕФ. 
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Вступ 

Злочинність серед дітей та підлітків є однією з найважливіших соціальних проблем. Поряд з 

цим виступає проблематика застосування до дитини, яка опинилась у конфлікті із законом, 

комплексу заходів виховного характеру або навіть порушення питання про застосування до 

неї більш суворого покарання. Це питання завжди визначало один із напрямів політики 

держави у сфері захисту прав дитини, йому також надавалася увага під час вдосконалення 

законодавства. Це пояснюється тим, що, з одного боку, дитина, яка опинилась у конфлікті із 

законом, є специфічним суб’єктом правовідносин і потребує застосування заходів, які є 

відмінними від тих, що застосовуються до дорослих правопорушників. З іншого боку, діяння, 

які вчиняються дітьми, які не досягли віку кримінальної відповідальності, часто набувають 

більшого резонансу та навіть осуду з боку суспільства, окремі представники якого вимагають 

застосування жорсткіших  покарань до дітей. Водночас, ті покарання, які застосовуються 

наразі, за оцінками ряду експертів, не є дієвими та не сприяють ресоціалізації цієї категорії 

дітей.  

Отож, одним із важливих завдань у сфері реформування системи юстиції щодо дітей є 

розроблення моделі альтернативних закладів школам і професійним училищам соціальної 

реабілітації, що, як наслідок, сприятиме реалізації завдань правосуддя, дружнього до дитини, 

приведення його положень до міжнародних стандартів та існуванню на національному рівні 

ефективних виховних, а не каральних заходів, які застосовуються до дітей, які не досягли віку 

кримінальної відповідальності. 

 

Мета 

Здійснити аналіз міжнародного досвіду щодо роботи з дітьми, які на момент вчинення 

суспільно небезпечного діяння не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, для 

визначення позитивних та негативних аспектів існуючих практик інших країн, їх досвіду щодо 

впливу на поведінку дитини. При цьому позитивні приклади відповідної політики можуть бути 

основою для вдосконалення українського законодавства та практики. 

 

Питання, які охоплює аналіз 

1. Дослідження санкцій, які застосовуються за вчинення суспільно небезпечного діяння до 

дітей, які не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність. 

2. Типи закладів, на базі яких визначена категорія дітей може відбувати 

покарання/перебувати під наглядом/отримувати послуги, а також хто приймає 

відповідні рішення (суд чи інші служби). 

3. Практики роботи або програми щодо роботи із такими дітьми (чи є спеціалізовані, на 

що спрямовані – за умови наявності такої інформації). 
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4. З’ясування наявності досвіду роботи з батьками таких дітей. 

5. Інші аспекти роботи з дітьми, які не досягли віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність. 

 

Вибір країн для аналізу 

Для аналізу було обрано декілька країни із близькою до України континентальною правовою 

системою, при цьому дві країни (Польща та Нідерланди) є членами Європейського Союзу та 

відображають напрямок європейської політки, який може слугувати для України позитивним 

прикладом для національної політики. 

Інша країна (Казахстан), як і Україна, має пострадянський досвід, але одна із перших на 

території колишнього СРСР продемонструвала наміри і спроби по впровадженню ювенальної 

юстиції із виділенням спеціалізованих судів для неповнолітніх. 

Досвід Канади, з одного боку, пов'язаний із особливостями англосаксонської правової 

системи, але, з іншого, окремі риси канадського підходу вже мають місце в національній 

практиці і досить позитивно увійшли в українське законодавство. 
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Аналіз досвіду Польщі 

Основу законодавства Республіки Польща (далі — РП) у сфері, яка стосується проблеми 

захисту прав дітей, які опинились у конфлікті із законом, є Конституція РП (ст. ст. 48, 72), 

Сімейний і опікунський кодекс РП, Кримінальний кодекс РП (далі — КК РП), Закон РП «Про 

уповноваженого з прав дитини», Закон РП «Про систему освіти», Закон РП «Про судових 

кураторів» тощо. 

В цілому, в законодавстві Польщі виділяються такі вікові групи неповнолітніх, для яких, у разі 

вчинення ними злочинів, передбачені різні правові наслідки [1]: 

1) особи, які не досягли 13 років, кримінальна відповідальність яких виключена; 

2) особи у віці від 15 до 17 років, які можуть бути засуджені за окремі види злочинів; 

3) особи у віці від 17 до 18 років, які можуть бути покарані за будь-який злочин, передбачений 

КК, але до осіб, які вчинили менш тяжкі злочини по досягненні 17 років, до настання 18-річного 

віку, суд замість покарання може застосувати виховні заходи, лікування або виправні заходи 

як для неповнолітніх. 

Важливо, що судові провадження у справах неповнолітніх в Польщі проводяться сімейним 

судом, а не кримінальним. 

Суб'єкти, які взаємодіють з судом у сімейних справах, зокрема: державні установи, громадські 

установи та органи самоврядування, а також особи, які заслуговують на довіру, в обсязі своєї 

діяльності, надають, на вимогу суду у сімейних справах, інформацію, яка необхідна в ході 

провадження для роботи суду. 

Особливе місце в законодавчому регулюванні займає Закон РП «Про провадження у справах 

неповнолітніх» [2], який застосовується, якщо особа, яка вчинила злочин у віці старше 13-ти 

років, проте виходячи із практики його застосування, в окремих випадках його положення 

можуть бути застосовані до осіб у віці до 13 років, які вчинили злочинні діяння, оскільки це є 

проявом деморалізації неповнолітнього1. 

Заходи, які можна застосувати у відповідності до законодавства, діляться на виховні та 

виправні. 

Вибір заходів залежить від віку, особи неповнолітнього, вчиненої дії і ступеня деморалізації. 

Виправні заходи – або розміщення у виправній установі – застосовуються як крайній захід. 

 

                                                           
1 Під час проведення аналізу було проведено інтерв’ю із фахівцем з прав дитини Гельсінського Фонду 

з Прав Людини (Варшава, Польща) Ельджбети Чиж, яка пояснила, що в даному випадку має місце аналогія 

закону. 
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До виховних заходів належать такі, що застосовуються судом у сімейних справах: 

 зауваження; 

 зобов'язання неповнолітнього поводитися відповідним чином, зокрема, виправити 

завдану шкоду, зробити певні роботи або надати послуги потерпілій особі або 

локальному співтовариству (громаді), попросити вибачення у потерпілого, розпочати 

навчання або влаштуватися на роботу, взяти участь у відповідних заняттях виховного, 

терапевтичного або навчального характеру, утриматися від перебування в певних 

середовищах або місцях, перестати вживати алкоголь або інші засоби з метою введення 

себе в стан сп'яніння; 

 встановлення нагляду батьків або законних опікунів за неповнолітнім; 

 встановлення нагляду молодіжної організації чи іншої громадської організації, місця 

роботи або особи, яка заслуговує на довіру – яка може поручитися за неповнолітнього; 

 нагляд куратора; 

 направлення неповнолітнього в кураторський центр, а також в громадську організацію 

або установи, які займаються роботою виховного або навчального характеру з 

неповнолітніми, після попередньої консультації з тією організацією або установою; 

 заборона неповнолітньому водіння автомобіля; 

 конфіскація речей, які були отримані в зв'язку з вчиненням караного діяння; 

 розміщення в субститутній сім'ї, у відповідному виховному закладі або в шкільно-

виховному центрі; 

 розміщення неповнолітнього у виправній установі; 

 інші заходи, обумовлені в цьому законі для юрисдикції суду у сімейних справах, а також 

заходи, передбачені в Кодексі у справах сім'ї, опіки та піклування. 

Відповідно до польського законодавства, заходи виносяться на невизначений термін. 

Прийнято, що провадження у справі неповнолітнього як у виправному, так і виховному плані, 

не є формою покарання, але має на меті проведення ресоціалізації неповнолітнього. Тому, в 

разі розміщення неповнолітнього в установі, він може бути звільнений, коли процес 

ресоціалізації буде завершено. 

Розміщення у виправній установі може бути предметом винесеного рішення суду тільки щодо 

неповнолітнього у віці від 13 до 17 років. 

Якщо діяння було вчинено особою у віці нижче 13 років, у виключних випадках може мати 

місце розміщення неповнолітнього у шкільно-виховному центрі. 

Суд може винести рішення про проведення медіації, якщо згоду на медіаційний процес було 

отримано від жертви і виконавця злочину. 
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Однією з інституцій, яка допомагає сімейному суду є Районні центри сімейної допомоги 

(соціальні працівники зобов'язані надавати всіляку допомогу – психологічну, соціальну 

фінансову і т.п., щоб дитина не потрапляла в піклувальні установи). Центри допомагають також 

в кризових ситуаціях, проводять інтерв'ю, співпрацюючи з сімейними кураторами. 

Сімейні куратори (є професійні і громадські) можуть бути при сімейному суді, здійснюють 

нагляд над сім'ями, яким загрожує суспільна патологія (складні життєві обставини), і 

неповнолітніми. Співпрацюють зі шкільними соціальними педагогами, громадськими 

організаціями тощо. Їх діяльність може поширюватись і на дітей у віці до 13 років, які вчинили 

злочин, але не досягли віку кримінальної відповідальності. 

Сімейні діагностично-консультаційні центри – проводять психолого-педагогічні дослідження, 

а також психіатричні дослідження за дорученням суду в усіх справах, пов'язаних з опікою, і в 

справах неповнолітніх, яким загрожує поміщення в ресоціалізуючу установу. 

 

Типи виправних установ регулюються розпорядженням міністра юстиції РП, це можуть бути: 

 молодіжні центри з соціальної адаптації – відкритого типу; 

 молодіжні центри з соціальної адаптації – напіввідкритого типу; 

 молодіжні центри з соціальної адаптації – закритого типу; 

 молодіжні центри з соціальної адаптації – з посиленим виховним наглядом. 

Нагляд за виконанням судових рішень про направлення неповнолітнього в кураторський 

центр, про розміщення у відповідному виховному закладі, шкільно-виховному центрі, 

державній установі охорони здоров'я, будинку соціальної допомоги, виправному закладі, 

притулку для неповнолітніх, так само як і судового рішення про розміщення неповнолітнього в 

кімнаті дитини поліції, проводиться суддею у сімейних справах. 

Окремо зупинимось на категорії дітей, які вчинили злочинні діяння у віці до 13 років, оскільки 

до таких дітей не можуть бути застосовані заходи кримінально-правового впливу, на них 

поширюється сфера дії опікунського законодавства, зокрема положення Закону РП «Про 

підтримку сім’ї та прийомну сім’ю» [3]. 

У зв’язку із чим обов’язково підкреслимо, що до таких дітей застосовуються не санкції (в 

розумінні інституту кримінального права), а опікунські заходи із площини цивільного 

законодавства. 

Поряд із цим рішення щодо застосування відповідних «заходів» приймає сімейний суд, який 

враховує конкретні обставини діяння, які і мають значення для обрання виду заходу 

(особистість неповнолітнього, зокрема, його вік, стан здоров'я, ступінь психічного і фізичного 

розвитку, риси характеру, а також поведінку, причини і ступінь деморалізації, характер 

середовища і умови виховання неповнолітнього тощо). 
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Згідно із Законом РП «Про підтримку сім’ї та прийомну сім’ю» відповідні органи і установи 

тісно взаємодіють із місцевими громадами. 

Отже, щодо особи у віці до 13 років, яка вчинила злочинне діяння, може бути застосовано 

виховання у прийомній сім'ї (ст. 32). 

Формами сімейного патронатного виховання є прийомна сім'я та сімейний дитячий будинок, 

які забезпечують дитини цілодобово догляд і освіту. При цьому вони співпрацюють з центром 

усиновлення, координатором прийомних сімей та організаціями сімейного патронатного 

виховання. 

У професійній або непрофесійній прийомній сім'ї одночасно може бути не більше 3-х дітей. 

Якщо необхідно помістити братів і сестер в прийомну сім'ю, за згодою прийомна сім'я і після 

отримання позитивного висновку сімейного координатора прийомних сімей, допускається 

розміщення більше дітей (ст. ст. 39–42, 53). 

Сімейний притулок організовує повіт або суб'єкт, якому повіт доручив виконання цього 

завдання. Також повіт може на підставі договору організувати сімейний притулок для дітей. 

У сімейному притулку не може перебувати разом одночасно більше 8 дітей і осіб, які досягли 

повноліття. 

Інституційна патронатна опіка здійснюється у формі: 

 діяльності установ по догляду і вихованню; 

 діяльності обласного лікувального закладу; 

 діяльності інтервенційного центру попереднього усиновлення. 

Установа по догляду і вихованню: 

1) забезпечує цілодобовий догляд та освіту за дитиною і задовольняє її необхідні потреби, 

зокрема емоційні потреби, потреби розвитку і здоров'я, життєві, соціальні та релігійні потреби; 

2) реалізує план допомоги, підготовлений спільно з сімейним помічником; 

3) дозволяє дитині зв'язатися з батьками та іншими родичами, якщо тільки суд не приймає інше 

рішення; 

4) вживає заходи щодо повернення дитини в сім'ю; 

5) надає дитині доступ до освіти, адаптованій до її віку, і можливості розвитку; 

6) залучає дитину до лікувальної діяльності; 

7) забезпечує використання належних посібників по здоров'ю. 

В установі по догляду, вихованню та соціалізації інтервенційного типу або в спеціалізованій 

терапевтичній установі діти старше 10 років розміщуються лише, якщо вони потребують 

особливого догляду або зазнають труднощів з реалізацією сімейного життя. 
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Поміщення дитини у віці до 10 років можливе лише у виняткових випадках, особливо коли на 

це вказує її здоров'я або це стосується її братів і сестер. В такій установі може бути розміщено 

одночасно не більше 14 дітей. 

Під час інтерв’ю фахівець із прав дитини Гельсінського Фонду з Прав Людини (Варшава, 

Польща), Ельджбета Чиж, пояснила, що польська практика застосування виховних заходів до 

дітей у віці до 13 років свідчить, що на сьогоднішній день досить рідким є поміщення таких дітей 

у виховні заклади з цілодобовим режимом. Як правило, діти проживають у своїй сім’ї, якщо 

вона не є «нездатною», і відвідують відповідні заклади протягом дня. 

У випадку неможливості проживання дитини в сім’ї, вона може бути передана у прийомну 

сім’ю або іншу установу, при цьому вона у відповідній установі не проходить навчання, а 

відвідує звичайний навчальний заклад, отримуючи в установі додаткові послуги з 

ресоціалізації. 
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Аналіз досвіду Нідерландів 

Кримінальне законодавство щодо неповнолітніх у Нідерландах застосовується до молоді у 

віці від 12 років до 18 років. 

Суддя у справах неповнолітніх може призначити неповнолітньому такі «покарання», як: 

 догана (застереження, винесене суддею на адресу порушника); 

 штраф; 

 направлення у виправну школу; 

 у виключних випадках — позбавлення свободи. 

Прикладом «виховних» санкцій є: 

 нагляд; 

 наказ про затримання (щодо молодих правопорушників, які потребують 

довгострокового перенавчання та освіти). 

Термін вищевказаних санкцій не визначений, але вони автоматично знімаються з досягнення 

порушником вісімнадцяти років. 

У Міністерстві Юстиції функціонують Департамент піклування про злочинців і молодіжні 

установи та Департамент захисту і пробації молоді, а у кожному із судових округів функціонує 

Управління опіки та захисту. 

З 2015 року вступив в дію Закон «Про молодь» [4], у зв’язку з чим було змінено систему 

догляду за молоддю і відповідальність лягла на муніципалітети.  

В політиці Нідерландів турбота про дітей «групи ризику» широко охоплена діяльністю 

добровільних дитячих організацій опіки, а Уряд виконує субсидіарні функції. 

Діти віком до дванадцяти років, які вчиняють злочинне діяння, не можуть бути притягнуті до 

кримінальної відповідальності. В такому випадку поліція може проводити спілкування з 

батьками або направляти дитину до бюро по догляду за молоддю (Bureau Jeugdzorg). 

Для боротьби з дрібними злочинами серед дітей до дванадцяти років створена процедура 

«HALT», яка призначена для підтримки батьків і забезпечує дидактичне керівництво для батьків 

дітей до 12 років і молодше, які вчинили правопорушення. 

Вказана процедура включає бесіди з батьками і заняття з дитиною (і батьками) з 

використанням спеціально розроблених програм. 

Законодавчого регулювання процедури «HALT» немає, хоча Генеральна прокуратура 

створила правову основу у відповідному Наказі про призначення відповідних заходів 

(Бюлетень законів and Decrees 1999 року, 63, p.15). 
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Процедура пропонується батькам на добровільних засадах, без будь-яких зобов'язань. Якщо 

дитина вчиняє друге правопорушення, справа передається до Ради по захисту дітей, яка може 

ініціювати цивільно-правові заходи у вигляді постанови про нагляд за родиною. 

Під час врегулювання «HALT» завжди відбувається зустріч зі співробітником «Бюро». Це 

обговорення про те, що сталося і який захід може бути визначено дитині. У багатьох випадках 

принесення вибачень є частиною врегулювання спору, воно може бути особистим, а іноді й 

у письмовій формі. 

Громадські роботи часто відбуваються в некомерційних організаціях, наприклад, в 

муніципальних службах, будинках для людей похилого віку або лікарнях. Громадські роботи 

пропонуються як угода з прокурором або накладаються суддею у справах неповнолітніх на 

певну кількість годин. Громадські роботи також можуть бути (частково) умовними, і в цьому 

випадку з ними пов'язаний випробувальний термін. Наприклад, при замовленні громадських 

робіт на 40 годин, 25 з яких є умовними, молода людина повинна виконувати 15-годинні 

громадські роботи, а інші 25 годин — лише у випадку, якщо вона вчинить інший кримінальний 

злочин протягом іспитового строку. 

Проходження спеціальних програм — це захід, що складається з обов'язкового проходження 

програми або курсу і накладається на певну кількість годин. Порядок проходження програми  

відповідає розладу поведінки або браку навичок у молодої людини. Існує ряд стандартних, 

національних програм, наприклад, спрямованих на навчання соціальним навичкам (SOVA). 

Такі програми проходять у формі тренінгу, де молода людина дізнається, як взаємодіяти з 

іншими людьми і як, наприклад, не допустити того, щоб знову помилитися під впливом друзів. 

Крім того, існують спеціальні прогами для осіб, які вчинили сексуальні злочини; молодих 

людей, які пропускають школу без дозволу; молодих людей, які зловживають психоактивними 

речовинами. 

Особливістю обмеження свободи є те, що молода людина не знаходиться в камері 24 години 

на добу, молода людина знаходиться в громаді більшу частину дня. У цих групах хлопці і 

дівчата живуть окремо один від одного. Крім того, молоді люди ходять в школу в межах 

установи. 

Stop Response — це добровільна пропозиція, яка може бути зроблена вихователем дитині 

молодше 12 років, яка вчинила дрібне правопорушення. Захід спрямований на виявлення 

можливої злочинної поведінки на ранній стадії і, можливо, на напрям допомоги. Крім того, це 

допомагає батькам адекватно відреагувати на те, що трапилося. Дитина також дізнається, що 

він або вона може зробити інший вибір в такій ситуації, і йому/їй надається можливість 

вибачитися перед потерпілою стороною. 
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В принципі, пропозиція «Стоп» складається з розмови з батьками і дитиною, навчального 

завдання і вибачень. 

Для того, щоб реакція «Стоп» була успішною, важливо, щоб батьки і дитина були готові до 

співпраці, щоб завдання виконувалися належним чином і щоб не було ніяких проблем. 
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Аналіз досвіду Казахстану 

Згідно із Кримінальним кодексом Казахстану (далі —КК РК) [5] кримінальна відповідальність 

настає у осіб, які досягли 16 років. Разом з тим, по окремим категоріям злочинів кримінальна 

відповідальність настає з 14 років. 

Кримінальне законодавство Республіки Казахстан не передбачає будь-яких спеціальних 

покарань для неповнолітніх. Однак види покарань, які можуть бути їм призначені, обмежені. З 

дванадцяти покарань, передбачених в КК РК для всіх категорій засуджених, до неповнолітніх 

можуть застосовуватися тільки шість: штраф, позбавлення права займатися певною діяльністю, 

залучення до громадських робіт, виправні роботи, обмеження волі, позбавлення волі.  

Політика Казахстану у сфері захисту прав дитини у конфлікті із законом спрямована на 

розвиток інститутів примусових заходів медичного характеру, виховного впливу, а також 

створення нового інституту – примусових заходів корекційного впливу. 

В 2011 році в Казахстані був прийнятий Закон «Про медіацію». Він надає право медіації в 

різних видах справ (цивільних, сімейних, трудових), включаючи справи, що стосуються 

злочинів невеликої тяжкості та злочинів середньої тяжкості, скоєних особами, які не досягли 

повноліття. 

Неповнолітній особі можуть бути призначені судом такі примусові заходи виховного впливу: 

 попередження; 

 передача під нагляд батьків або осіб, які їх замінюють, або спеціалізованого державного 

органу; 

 покладання обов'язку загладити заподіяну шкоду; 

 обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього; 

 поміщення в організацію освіти з особливим режимом утримання; 

 покладання зобов'язання принести вибачення потерпілому; 

 встановлення пробаційного контролю. 

В спеціальні організації освіти поміщаються діти з девіантною поведінкою у віці від одинадцяти 

до вісімнадцяти років. 

Зокрема, в організації освіти з особливим режимом утримання поміщаються діти у віці від 

одинадцяти до вісімнадцяти років, які потребують особливих умов виховання, навчання і 

потребують спеціального педагогічного підходу (ст. 30 Закону РК «Про права дитини в 

Республіці Казахстан» [6]). 

Поряд з цим, Главою 2 Закону РК «Про профілактику правопорушень серед неповнолітніх та 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності» [7] передбачено функції та 
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повноваження державних органів і установ в галузі профілактики правопорушень, 

бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх. 

Загалом у систему профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед 

неповнолітніх входять органи внутрішніх справ, освіти, охорони здоров'я, державний орган, 

що координує реалізацію державної політики в сфері зайнятості населення, місцеві 

представницькі та виконавчі органи, комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав та інші 

державні органи в межах своєї компетенції. 

Так, центри адаптації неповнолітніх – це організації, що знаходяться у віданні органів освіти, 

що забезпечують прийом і тимчасове утримання неповнолітніх, в тому числі і які 

направляються в спеціальні організації освіти, що може стосуватись і осіб, які вчинили злочини, 

але не досягли віку кримінальної відповідальності. В такому випадку підставою поміщення в 

Центр буде постанова суду і неповнолітні можуть перебувати в такому центрі не більше трьох 

місяців. 

У Республіці Казахстан діяло 18 Центрів адаптації неповнолітніх, з них 13 – в обласних 

центрах, 5 – в містах Астана, Алмати, Шім'ї, Жезказган і Теміртау. Порядок діяльності Центрів 

регламентується наказом МОН РК від 18 червня 2013 року № 229 «Про затвердження 

типових правил діяльності видів організацій освіти для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 

піклування батьків» (додаток 6 «Типові правила утримання неповнолітніх в Центрах адаптації 

неповнолітніх»). 

Завданнями Центрів є забезпечення прийому, короткочасне утримання, адаптація і 

влаштування неповнолітніх. 

Організації освіти з особливим режимом утримання є навчально-виховними або лікувально-

виховними закладами і створюються з метою забезпечення особливих умов виховання, 

навчання та соціальної реабілітації неповнолітніх. 

В такі організації поміщаються неповнолітні у віці від одинадцяти до вісімнадцяти років, які 

потребують особливих умов виховання, навчання і потребують спеціального педагогічного 

підходу: 

1) які вчинили особливо тяжкі злочини або два і більше суспільно небезпечних діяння, щодо 

яких досудове розслідування було припинено у зв'язку з недосягненням віку, з якого настає 

кримінальна відповідальність, або примиренням; 

2) у випадках, якщо вони засуджені за вчинення злочину середньої тяжкості або тяжкого 

злочину і звільнені судом від кримінальної відповідальності і покарання в порядку, 

передбаченому статтею 83 КК РК (із застосуванням заходів виховного характеру). 
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Рішення про доцільність направлення неповнолітніх, які не досягли віку, з якого настає 

кримінальна відповідальність, в організації освіти з особливим режимом утримання 

приймається судом за поданням органу внутрішніх справ. 

Неповнолітній може бути направлений в організацію освіти з особливим режимом утримання 

на строк від шести місяців до двох років. 

Заходи індивідуальної профілактики проводиться щодо неповнолітніх, в тому числі і які 

перебувають в спеціальних закладах освіти, організаціях освіти з особливим режимом 

утримання і їх випускників, а також перебувають в центрах адаптації неповнолітніх; 

зловживають алкогольними напоями, наркотичними засобами, психотропними та іншими 

сильнодіючими речовинами, що виявляють негативний вплив на психічні та фізичні функції і 

поведінку людини; які вчинили діяння, що містять ознаки кримінального правопорушення, але 

не підлягають кримінальній відповідальності у зв'язку з недосягненням віку, з якого настає 

кримінальна відповідальність, або внаслідок відставання в психічному розвитку, не пов'язаного 

з психічним розладом. 

Важливо, що заходи індивідуальної профілактики проводиться також щодо батьків, інших 

законних представників неповнолітніх, якщо вони не виконують своїх обов'язків по 

вихованню, навчанню і (або) утримання неповнолітніх, негативно впливають на їх поведінку, а 

також інших осіб, які залучають неповнолітніх до вчинення правопорушень або 

антигромадських дій. 

Такими заходами є: профілактична бесіда; подання про усунення причин і умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень; профілактичний облік і контроль; направлення в спеціальні 

організації освіти і організації освіти з особливим режимом утримання; заходи виховного 

впливу; захисний припис; адміністративне стягнення; заходи, що вживаються за вироком суду; 

медико-соціальний облік. 

Підставами проведення для застосування заходів є: судове рішення; постанова комісії у 

справах неповнолітніх і захисту їх прав, прокурора, слідчого, органу дізнання; висновок, 

затверджений керівником органу або установи системи профілактики правопорушень, 

бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх, за результатами проведеної перевірки 

скарг, заяв або інших повідомлень; заява неповнолітнього або його батьків, або законних 

представників про надання їм допомоги з питань, що належать до компетенції органів, установ 

та інших організацій, що здійснюють профілактику правопорушень, бездоглядності та 

безпритульності серед неповнолітніх. 
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Аналіз досвіду Канади 

На початку підкреслимо, що Канада є федеральною країною з провінціями та територіями і, 

відповідно до Конституції Канади, юрисдикція прийняття кримінальних законів, у тому числі 

тих, що регулюють правовий статус неповнолітніх правопорушників, покладається на 

федеральний парламент. 

Однак відповідальність за виконання кримінальних законів та надання послуг дітям, які вчинили  

правопорушення покладається на провінції та території, які також несуть повну 

відповідальність за прийняття законів та надання послуг у таких суміжних областях, як 

добробут дітей, освіта та охорона здоров'я. 

У 2002 році в Канаді був прийнятий Закон «Про кримінальне правосуддя щодо 

неповнолітніх» [8], який гарантує права молодих людей у системі кримінальної юстиції. 

Преамбула Закону свідчить про те, що він був призначений для створення набагато м'якшої 

системи правосуддя щодо неповнолітніх. 

В загальному у Канадській правовій системі застосовується підхід, в якому система 

кримінального правосуддя щодо до дітей повинна бути відокремлена від системи дорослих і 

бути спрямованою на: 1) реабілітацію та реінтеграцію; 2) справедливу і домірну 

відповідальність; 3) посилення особистого захисту для забезпечення справедливого 

поводження з дітьми і захисту їх прав, включаючи право на недоторканність приватного життя 

[9]. 

Закон «Про кримінальне правосуддя щодо неповнолітніх» заохочує використання поліцією і 

судами позасудових заходів для боротьби зі злочинністю серед молоді. 

Позасудові заходи покликані бути своєчасними, щоб відшкодувати збитки, спонукати сім'ї до 

участі, дати жертвам можливість брати участь і поважати права і свободи молодих людей. 

Закон також передбачає введення позасудових санкцій, таких як включення молодих 

правопорушників в спеціальні програми. 

При цьому вказаний Закон дає поліції і заступникам генерального прокурора повноваження 

на прийняття широкого спектру рішень в інтересах дітей на власний розсуд. 

Наприклад, замість того, щоб рекомендувати судовий розгляд, поліція може після 

розслідування не вжити жодних дій, зробити попередження або направити молоду людину в 

громадську організацію. 
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Вказаний Закон поширюється на молодь у віці від 12 до 17 років, а дитину, яка не досягла 

12 років, не можна звинуватити у злочині і на неї поширюється провінційне законодавство 

про охорону дитинства. 

Основний механізм, за допомогою якого чиновники можуть мати справу з молодою особою, 

яка вчинила злочин у віці до 12 років – це провінційні правила. 

Наприклад, згідно положень одного із провінційних Законів про дітей, сім’ю та громадські 

роботи [10], якщо маленька дитина порушує закон, то співробітник поліції може взяти на себе 

відповідальність за дитину та доставити її батькам, якщо поліцейський вважає, що ця дитина 

(a) до 12 років, і (b) діяла способом, забороненим законом, або не діяла, або відмовлялася 

діяти способом, передбаченим законом. 

Якщо дитина вбила, напала на іншу особу або поставила під загрозу іншу особу офіцер 

поліції зобов’язаний повідомити Директора. 

Директор є особою, призначеною міністром відповідно до закону, який має повноваження у 

сфері захисту прав дитини. Він навіть може укладати письмову угоду з батьками, які мають 

опіку над дитиною, але тимчасово не можуть доглядати за нею. 

Згідно з угодою, батьки можуть передавати догляд за дитиною директору та делегувати 

директору стільки повноважень батьків, скільки необхідно для здійснення опіки на підставі 

угоди. 

Також може бути використана процедура Сімейної конференції, яка полягає в тому, щоб дати 

можливість сім’ї та допомогти їй розробити відповідний план догляду і Директор може 

запропонувати направити батьків або, якщо вони недоступні, іншого члена сім'ї до 

координатора сімейної конференції. 

Офіцери поліції, заступники генерального прокурора, мирові судді, працівники молодіжних 

служб або судді судів у справах неповнолітніх можуть зажадати проведення консультативної 

конференції членів спільноти та/або зацікавлених учасників в будь-який час, коли вони мають 

справу з молодим правопорушником і повинні прийняти рішення відповідно до Закону про 

кримінальне правосуддя щодо неповнолітніх. 

План догляду, який розроблений за допомогою сімейної конференції, повинен включати згоду 

директора і може включати надання послуг з підтримки та допомоги сім'ї і забезпечення 

родини в безпеці для дитини. 

Медіація або інші альтернативні механізми вирішення спорів. Якщо Директор та будь-яка 

особа не можуть вирішити питання, що стосується дитини, Директор та особа можуть 
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домовитись про медіацію або інші альтернативні механізми вирішення спорів як засіб 

вирішення проблеми. 

За заявою суд може відкласти провадження за цією частиною один або кілька разів на 

загальний термін до 3 місяців, щоб продовжити сімейну конференцію, медіацію або інший 

механізм альтернативного вирішення спорів. 

Провінційне агентство у справах молоді займається дітьми до 12 років, котрі скоїли злочин, і 

на місцевому рівні можуть використовуватись: 

Програми навчання батьків. Основною метою програми такого типу є навчити батьків, як 

належно користуватись прийомами дисципліни, збалансованим наглядом та контролем, а 

також, як встановлювати чіткі та послідовні обмеження для дітей та молоді. Навчання батьків 

включає структурованій підхід, покликаний насамперед покращити сімейні стосунки та 

допомогти батькам використовувати відповідні методи виховання. 

Сімейна терапія. Включає багатовимірній підхід, який поєднує навчання батьків, навчання 

молоді та покращення сімейної динаміки. Основна увага в програмах сімейної терапії полягає 

в поліпшенні спілкування та взаємодії між батьками та дітьми та вдосконаленні батьківських 

практик з метою кращого вирішення проблем. 

Програми, засновані на інтегрованому підході включають комплексний підхід для широкого 

кола зацікавлених осіб (охорона здоров'я та соціальні служби, освіта, юстиція, поліція, 

психологічні служби тощо). Програми, засновані на інтегрованому підході, спрямовані, 

головні чином, на подолання ізоляції сім'ї шляхом персонального поєднання широкого спектру 

послуг та мереж підтримки для сімей та молоді. Цей підхід також враховує той факт, що 

фактори ризиків походять з декількох фонів одночасно (околиці, школа, друзі, сім'я та 

індивідуальні особливості молодої людини)2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Це практика однієї із провінцій, яка спрямована на роботу із дітьми, які не досягли віку кримінальної 

відповідальності. Інформаційний бюлетень, який представляє сімейні програми попередження та зменшення 

злочинності серед молоді, які продемонстрували свою ефективність завдяки надійним та оціночним дослідженням, 

а також таблиця реалізації цих програм з категоріями дітей та сімей, до яких вони були застосовані, і 

результатами таких програм // https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/fml-prgrms/index-fr.aspx 

(https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=fr&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.publicsafety.gc.ca%2Fcnt%2Frs

rcs%2Fpblctns%2Ffml-prgrms%2Findex-fr.aspx&prev=search) 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/fml-prgrms/index-fr.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=fr&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.publicsafety.gc.ca%2Fcnt%2Frsrcs%2Fpblctns%2Ffml-prgrms%2Findex-fr.aspx&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=fr&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.publicsafety.gc.ca%2Fcnt%2Frsrcs%2Fpblctns%2Ffml-prgrms%2Findex-fr.aspx&prev=search
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Висновки 

1. Таким чином, ми бачимо, що, в першу чергу, в кожній із аналізованих країн є окремий 

«спеціальний Закон», який регулює сферу відповідальності неповнолітніх, які опинились 

у конфлікті із законом, і дане питання виноситься на розгляд «сімейного суду», як 

спеціалізованої установи із захисту прав дитини. 

2. За загальним правилом питання про застосування виховних заходів вирішує суд, але за 

певних обставин дане питання може вирішити і поліція (Нідерланди, Канада). 

3. На відміну від України, де питання заходів, які застосовуються до дітей, які не досягли 

віку кримінальної відповідальності, відбувається в межах «кримінального провадження», 

вказана проблематика виведена із сфери кримінально-правового регулювання та, в 

багатьох випадках, віддана на розсуд сфери цивільного (опікунського) права. 

4. Міжнародний досвід свідчить про існування широкого кола заходів (не санкцій), які 

застосовуються до дітей у конфлікті із законом і наявності «дискреції» у органа, який їх 

застосовує, щодо визначення їх конкретного строку, необхідності застосування тощо. 

5. Також в системі таких заходів важливе місце посідає робота з профілактики 

правопорушень і спрямованість політики держав «діяти на випередження», працюючи з 

проблемними сім’ями до моменту, коли дитина опинилась в конфлікті із законом, 

створення відповідних програм для сімей. 

6. Поширеною є практика залучення недержавних інституцій до роботи із дітьми у конфлікті 

із законом у вигляді представників громадських організацій, волонтерів, надання 

значення сімейному вихованню із залученням патронатних сімей, прийомних сімей, 

будинків сімейного типу тощо. 

7. Для системи органів та установ, які працюють із дітьми у конфлікті із законом, 

характерний мультидисциплінарний підхід і залучення фахівців із різних сфер 

(соціального захисту, охорони здоров’я, освіти тощо), у кожного з яких є чітко визначені 

функції, надання широкого кола повноважень місцевим громадам. 

8. Цілодобове перебування дитини у виховній установі не є розповсюдженою практикою і 

має місце як виключення із загального правила. 
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Рекомендації 

1. У порядку вдосконалення національної політики у сфері захисту прав дитини доцільним 

було б прийняття окремого «спеціального Закону» і виведення процедури застосування 

заходів «виховного характеру» до дітей, які не досягли віку кримінальної 

відповідальності, із процедури кримінальних проваджень. 

2. Формування «інституту сімейних судів» (спеціалізованих суддів), при яких повинні 

функціонувати суб’єкти щодо роботи з дітьми (дитячі психологи, куратори тощо). 

3. Посилення роботи із сім’єю, яка опинилась в складних життєвих обставинах, і 

спрямування державної політики на профілактику правопорушень серед дітей.  

4. Створення умов для залучення представників недержавного сектору (громадськості, 

волонтерів, менторів, наставників) та розвиток «системи сімейного виховання» 

(зокрема, спеціалізованих прийомних та патронатних сімей, куди можна було б 

розміщувати підлітків у конфлікті із законом, які були вилучені з родини в силу 

неспроможності батьків справлятися із вихованням дитини), шляхом стимулювання їх 

діяльності на рівні законодавчого регулювання. 

5. Розширення видів виховних заходів, які застосовуються до дітей у конфлікті із законом, і 

підстав для їх застосування та в будь-якому разі виключити посилання на категорію 

«санкцій». 

6. Створення спеціалізованих центрів соціальної реабілітації дітей, які опинилися у 

конфлікті із законом, та повинні проходити спеціалізовані корекційні або реабілітаційні 

програми. 

7. Як альтернативу школам та училищам соціальної реабілітації дітей, які на момент 

вчинення суспільно небезпечного діяння не досягли віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність, розглянути можливість створення закладів соціально-психологічної 

реабілітації із цілодобовим перебуванням, де б ключовим завданням була реабілітація 

таких дітей та корекція їхньої поведінки, а також – робота з їхнім найближчим оточенням 

(батьками, особами, які їх замінюють). 

8. Враховуючи міжнародний досвід, доцільним було б закріплення положень щодо 

направлення до «закладів соціальної реабілітації із цілодобовим перебуванням» дітей, 

лише у виключних випадках, наприклад за вчинення діянь, які відносяться до тяжких чи 

особливо тяжких злочинів або насильницьких злочинів тощо, а також у випадках, коли 

батьки дитини не здатні на достатньому рівні виконувати свої виховні функції, а інша 

форма виховання (наприклад, патронатна сім'я), готова прийняти таку дитину на час 

проходження нею спеціалізованих корекційних програм, відсутня. 
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9. Доцільним було б розширення повноважень органів пробації у сфері захисту прав 

дитини. Наприклад, робота з дітьми і сім’ями при застосуванні виховних заходів, оцінка 

ризиків вчинення дітьми правопорушень тощо. 
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