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АНОТАЦІЯ 

Крукевич О.М. Здійснення правосуддя у кримінальному провадженні 

за участю неповнолітніх осіб. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 – Право). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2017.  

Підготовка дисертації здійснювалась у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. Захист дисертації відбудеться у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. 

У дисертаційному дослідженні розглядаються науково-практичні засади 

здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх 

осіб. Комплексно вивчаються нормативні засади, тенденції та проблеми 

правозастосування у досліджуваній сфері. Проаналізовано ґенезис та інституційні 

передумови здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю 

неповнолітніх осіб. Сформульовано визначення правосуддя у кримінальному 

провадженні, правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх, 

судового розгляду кримінального провадження за участю неповнолітніх осіб, а 

також задачі правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх 

осіб. Аргументується, що під час судового розгляду усі права дітей, зокрема, 

право на інформацію, представництво, участь і захист, повинні повністю 

дотримуватись з урахуванням рівня зрілості й розуміння дитини, а також 

обставин кримінального провадження. Розроблено класифікацію та визначення 

міжнародних правових стандартів забезпечення прав неповнолітніх осіб у 

кримінальному провадженні. Обґрунтовується, що здійснення кримінального 

судочинства щодо неповнолітніх повинно бути направлено перш за все не на 

покарання неповнолітньої особи, а на запобігання вчиненню нових злочинів 

неповнолітніми і сприяти виправленню таких осіб. Доведено, що обов'язкове 
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призначення комплексної психолого-психіатричної експертизи у судовому 

провадженні видається логічним та необхідним заходом, спрямованим на 

забезпечення всебічного вивчення особи обвинуваченого з метою виконання не 

лише каральної функції кримінального судочинства, але і виховної, тому 

пропонується як додаткову процесуальну гарантію, обумовлену віковими та 

психологічними особливостями особи неповнолітнього, закріпити на 

законодавчому рівні положення про обов'язкове проведення комплексної 

психолого-психіатричної експертизи у кожному судовому провадженні щодо 

неповнолітніх, за виключенням її проведення під час досудового розслідування,  

для вирішення питання про здатність неповнолітнього усвідомлювати фактичний 

характер і суспільну небезпеку своїх дій і керувати ними, а також для 

встановлення рівня психічного розвитку та інших особливостей особистості з 

метою застосування належної правової процедури до неповнолітнього учасника 

кримінального провадження. Аргументовано необхідність запровадження 

обов’язкової фіксації технічними засобами у кримінальному провадженні 

процесуальних дій за участю неповнолітніх осіб.  

Обґрунтовується необхідність надання особливого захисту, допомоги та 

підтримки неповнолітнім жертвам злочинів відповідно до їх віку, рівня зрілості та 

індивідуальних особливих потреб, серйозних фізичних, психологічних та 

емоційних наслідків злочинів з тим, щоб не допускати заподіяння їм додаткових 

неприємностей і травмувань в результаті їх участі у кримінальному судочинстві. З 

метою недопущення негативного впливу судового розгляду на неповнолітніх 

учасників кримінального процесу пропонується розширити перелік випадків, 

коли суд може прийняти рішення про розгляд кримінального провадження у 

закритому засіданні, включивши до нього розгляд кримінального провадження, у 

якому потерпілим є неповнолітній. Визначено особливості та надано рекомендації 

щодо удосконалення процесуальної регламентації проведення допиту 

неповнолітнього свідка та потерпілого у судовому провадженні.  

Розроблено пропозиції щодо вирішення проблемних аспектів у сфері 

дотримання прав неповнолітніх потерпілих і свідків під час здійснення 
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правосуддя у кримінальному провадженні, шляхом запровадження їх 

обов’язкового представництва представником-адвокатом. Доведено необхідність 

розширення змісту спеціалізації суддів із здійснення кримінального провадження 

щодо неповнолітніх включивши сюди і кримінальні провадження, у яких беруть 

участь неповнолітні потерпілі. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення 

процедури здійснення судового провадження за участю неповнолітніх осіб. 

Обґрунтовується необхідність удосконалення процедури обрання запобіжного 

заходу неповнолітньому підозрюваному, обвинуваченому, зважаючи на значну 

кількість порушень з боку суддів під час обрання запобіжних заходів, шляхом 

регламентації у чинному КПК України норми, що зобов’язувала б слідчого 

суддю, суд при обранні запобіжного заходу неповнолітньому підозрюваному, 

обвинуваченому, передусім, розглядати можливість передання їх під нагляд 

батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються у 

дитячій установі - передання їх під нагляд адміністрації цієї установи. 

Проаналізовано найбільш поширені підстави для зміни судових рішень 

судів першої інстанції судами апеляційної інстанції, що мають місце у 

кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх, а також рішення касаційної 

інстанції на предмет дотримання прав дітей як учасників кримінального 

провадження. Обґрунтовано доцільність врахування та застосування практики 

Європейського суду з прав людини при винесенні рішень національними судами 

та удосконаленні чинного кримінального процесуального законодавства. Внесено 

пропозиції з удосконалення кримінального процесуального законодавства з 

метою оптимізації умов здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за 

участю неповнолітніх осіб.  

Загалом, у дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки 

теоретичних засад, правових та практичних рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю 

неповнолітніх осіб, та сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, що 

відповідають вимогам наукової новизни. 

Ключові слова: правосуддя, неповнолітні учасники кримінального 
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провадження, судове провадження, судовий розгляд, міжнародні правові 

стандарти, процесуальне представництво, апеляційний перегляд, касаційне 

оскарження. 

SUMMARY 

Krukevych O. – Implementation of Justice in Criminal Proceedings 

Involving Minors. – Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.09 «Сriminal 

procedure and criminalistics; judicial expertise; operational search activity» (081 - 

Law). – Kyiv National Taras Shevchenko University. Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis was written at Kyiv National Taras Shevchenko University. The 

dissertation defense will be held at Kyiv National Taras Shevchenko University. 

The thesis deals with the implementation of justice in criminal proceedings 

involving minors. The author studies the normative framework, law enforcement trends 

and issues in the context of the law enforcement among the studied topic. The thesis 

examines the scientific and practical principles of the implementation of justice in 

criminal proceedings involving minors. The genesis and institutional preconditions for 

the implementation of justice in criminal proceedings with the participation of minors 

are also analyzed.  

The author formulates the definition of justice in criminal proceedings, justice in 

criminal proceedings and judicial review of criminal proceedings involving minors. It is 

argued that during the trial all rights of children, in particular the right to information, 

representation, participation and protection, should be fully respected, taking into 

account the level of maturity and understanding of the child, as well as the 

circumstances of the criminal proceedings. It has been developed the classification and 

definition of international legal standards for ensuring the rights of minors in criminal 

proceedings. It is grounded that criminal justice proceedings against minors should 

primarily be directed not to punish a minor, but to prevent the commission of new 

crimes by juveniles and to facilitate the correction of such persons. It is proved that the 

mandatory appointment of a comprehensive psycho-psychiatric examination in court 
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proceedings appears to be a logical and necessary measure aimed at ensuring the 

comprehensive study of the person accused in order to fulfill not only the punitive 

function of criminal justice, but also the educational, therefore, it is proposed as an 

additional procedural guarantee due to the age and psychological characteristics of a 

juvenile person, to establish at the legislative level the provisions on compulsory 

conduct of a comprehensive psycho-psychiatric examination in each juvenile 

proceeding, except for its conduct during the pre-trial investigation, to address the issue 

of the ability of the juvenile to realize the actual and public danger of their actions and 

to manage them, as well as to establish the level of mental development and other 

personality characteristics in order to apply the due legal procedure to a minor 

participant in criminal proceedings. The author argues on the necessity of introducing 

of the obligatory fixing of procedural actions by the technical means in criminal 

proceedings with the participation of minors. The author defines the features and gives 

recommendations on improving of the procedural regulation of interrogation of a minor 

witness and victim in a court proceeding. 

The author substantiates necessity of providing special protection, assistance and 

support to minor victims of crimes according to their age, level of maturity and 

individual special needs, serious physical, psychological and emotional consequences 

of crimes in order to prevent them from causing additional troubles and injuries as a 

result of their participation in the criminal legal proceedings. It is proposed to extend 

the list of cases where a court may decide to consider criminal proceedings in a closed 

meeting, including consideration of criminal proceedings in which the victim is a 

minor. The author determines features and recommendations for improving the 

procedural regulation of conducting interrogation of a minor witness and victim in a 

court proceeding. The ways of solving the problem aspects in the area of observance of 

the rights of minor victims and witnesses during the administration of justice in 

criminal proceedings, by introducing their mandatory representation by a 

representative-advocate, are proposed. The author proves necessity of expanding the 

content of specialization of judges in conducting criminal proceedings against juveniles, 

including criminal proceedings involving minor victims. Proposals on improving the 
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procedure for conducting legal proceedings with the participation of minors are 

formulated. 

The necessity of improving the procedure of choosing a preventive measure for a 

minor suspect, accused, in view of a significant number of violations by judges in the 

selection of preventive measures, is substantiated by regulating the rules of the current 

Criminal Procedural Code of Ukraine that would oblige the investigating judge, the 

court, when choosing a preventive measure for a minor suspect, the accused should first 

of all consider the possibility of transferring them under the supervision of parents, 

guardians or trustees, and to minors who are brought up in a children's institution - 

under the supervision of the administration of this institution. 

The author analyzes most common grounds for changing the court decisions of 

courts of first instance by courts of appellate instance, which take place in criminal 

proceedings involving minors, as well as decisions of the cassation instance for the 

observance of the rights of children as participants of criminal proceedings. The 

expediency of taking into account and applying the practice of the European Court of 

Human Rights when making decisions by national courts and improving the existing 

criminal procedural legislation is substantiated. In this thesis author proposes ways of 

solving the problematic issues in the area of observance of the rights of minor suspects, 

accused, victims and witnesses during the administration of justice in criminal 

proceedings. The author makes proposals on the improvement of criminal procedural 

legislation in order to optimize the conditions for the administration of justice in 

criminal proceedings involving minors.  

In general, the author solves the scientific task of developing theoretical, legal 

and practical doctrines aimed at improving the legal regulation of ensuring the rights of 

minors while implementation of justice in criminal proceedings, as well as formulates 

conclusions, proposals and recommendations that meet the requirements of the 

scientific novelty. 

Keywords: justice, minors in criminal proceedings, court proceedings, trial, 

international legal standards, procedural representation, appeal review, cassation appeal. 
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пп. – підпункт (підпункти) 

ст. – стаття (статті) 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю 

(ст. 3 Конституції України). Кожна неповнолітня особа, внаслідок її фізичної і 

розумової незрілості, потребує спеціальної охорони і піклування, у тому числі 

належного правового захисту під час контакту із системою правосуддя у тій чи 

іншій формі.  

Право будь-якої особи на доступ до правосуддя та на справедливий судовий 

розгляд – у всіх його компонентах – необхідне у демократичному суспільстві та в 

рівній мірі стосується усіх неповнолітніх осіб. Ключовим завданням здійснення 

правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб є 

дотримання прав дітей, серед яких право на інформацію, представництво, участь і 

захист, з урахуванням рівня зрілості й розуміння дитини, а також обставин 

кримінального провадження.  

Кримінальним процесуальним кодексом України на виконання вимог 

Конституції України щодо охорони дитинства (ст.51) та рівності дітей у своїх 

правах (ст. 52), передбачено право неповнолітніх осіб під час кримінального 

провадження користуватись додатковими гарантіями (ст. 10 КПК України). З 

огляду на існуючі перешкоди для неповнолітніх осіб під час здійснення 

правосуддя, такі як: номінальне, часткове або умовне законне право на доступ до 

правосуддя, складність процедур судового провадження, можлива дискримінація 

за різними ознаками, відсутність розроблених рекомендації по запобіганню 

можливій вторинній віктимізації дітей у судовій системі під час процедур, що 

пов’язані або є такими, що зачіпають їх інтереси. Так, необхідним є в процесі 

реформування системи кримінальної юстиції розроблення усіх необхідних 

заходів, спрямованих на дотримання та захист прав неповнолітніх учасників 

кримінального провадження, з метою усунення наявних недоліків у законодавстві 

та на практиці. 

Аналіз статистичних даних свідчить про збереження тенденції до зростання 

кількості кримінальних проваджень за участю неповнолітніх осіб. Так, у 2014 р. 
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учасниками судового розгляду у кримінальному провадженні було 16,3 тис. 

неповнолітніх осіб, у 2015 р. – 14,1 тис. та 16,1 тис. у 2016 р.  Кількість 

засуджених неповнолітніх осіб у 2014 році становила 4,9 тис або 4, 8 % від 

загальної кількості усіх засуджених, у 2015 - 4,6 тис, або 4,8 % та у 2016 році 

становила 3,5 тис. або 4,6 % від загальної кількості засуджених. Протягом 2014 р. 

потерпілими від кримінальних правопорушень було визнано 5 тис. неповнолітніх 

осіб, що становить 1,2% від загальної кількості потерпілих, у 2015 р. – 7 тис. або 

1,7%, у 2016 р. – 7,2 тис. неповнолітніх осіб або 1,6%. Зважаючи на статистичні 

дані та узагальнення судової практики здійснення кримінальних проваджень за 

участю неповнолітніх, констатуємо, що законодавча регламентація (зроблений 

законодавцем акцент у захисті підозрюваного, обвинуваченого, поза межами 

якого залишились неповнолітні потерпілі та свідки) і практика здійснення 

правосуддя за участю неповнолітніх осіб в Україні не в повній мірі відповідають 

вимогам міжнародних стандартів забезпечення їх прав, а також основним засадам 

кримінального провадження. 

Науково-теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження є праці 

вітчизняних та зарубіжних фахівців з кримінального процесу, кримінального 

права, криміналістики та інших галузей права, а саме: С. А. Альперта, 

Н. Р. Бобечка, О. О. Венецької, М. Й. Вільгушинського, І. В. Гловюк, 

В. Г. Гончаренка, Ю. М. Грошевого, З. З. Зінатулліна, О. П. Кучинської, 

О. О. Левендаренка, Л. М. Лобойка, Т.О. Лоскутова, Л.А. Луць, А. М. Мельник, 

М. М. Михеєнка, В. Т. Нора, М. А. Погорецького, В. Г. Пожара, В. О. Попелюшка, 

Т. І. Присяжнюк, П. М. Рабіновича, Д. Б. Сергєєвої, Н. В. Сибільової, 

М. С. Строговича, В. Я. Тація, В. М. Тертишника, Л. Д. Удалової, 

І. Я. Фойницького, Р. С. Хісматулліна, В. П. Шибіка,  О. Г. Шило, О. Г. Яновської 

та інших і, зокрема ті праці, які безпосередньо присвячені питанням участі 

неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні Є. М. Гідулянової, 

І. В. Гречаної, В. Р. Ілейка, О. Ю. Ланя, Е. Б. Мельникової, Г. В. Мудрецької, 

Є. С. Назимка, Г. М. Омельяненко, В. В. Романюка, Н. В. Спесівова, 

Г. К. Тетерятник, О. В. Цикової та інших. 
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Сформована законодавча невизначеність у питаннях охорони та дотримання 

прав усіх неповнолітніх учасників у судовому провадженні в рівній мірі, а також 

проблемні питання правозастосовного характеру, відсутність комплексного 

дослідження міжнародних стандартів у сфері захисту неповнолітніх учасників 

кримінального провадження та потреба в удосконаленні кримінального 

процесуального законодавства з урахуванням норм міжнародного права та 

практики Європейського суду з прав людини обумовлює необхідність здійснення 

комплексного дослідження процедури судового розгляду і можливості реалізації в 

її умовах додаткових процесуальних гарантій дотримання прав та законних 

інтересів неповнолітніх осіб, що і зумовило вибір теми дисертаційного 

дослідження,  визначило її об’єкт, предмет та структуру. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження спрямоване на реалізацію положень Указів Президента 

України «Про концепцію реформування кримінальної юстиції України» від 

08.04.2008 року № 311/2008, «Про Стратегію реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» від 20 травня 

2015 року № 276/2015, «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав 

людини» від 25 серпня 2015 року № 501/2015 та виконане відповідно до 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011-2015 роки, ухвалених 

Національною Академією правових наук України (рішення від 24.09.2010 р. № 

14-10), Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 роки, 

затверджених постановою Національної Академії правових наук України від 

03.03.2016 р. № 14-10, планів науково-дослідних робіт юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом 

досліджень юридичного факультету «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичні та практичні аспекти» (номер теми 11БФ042-01, державна реєстрація 

01111u008337), а також кафедри правосуддя. Тему дисертації затверджено 

Вченою радою юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 22 грудня 2014 року (протокол №4) та уточнено на 
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засіданні Вченої ради юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 31 жовтня 2016 року (протокол №2). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вирішення наукового 

завдання щодо розробки теоретичних, нормативних та практичних рекомендацій, 

спрямованих на удосконалення здійснення правосуддя у кримінальному 

провадження за участю неповнолітніх осіб. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких задач: 

- надати визначення поняттю правосуддя у кримінальному провадженні; 

- сформулювати поняття правосуддя у кримінальному провадженні та 

судового розгляду кримінального провадження за участю неповнолітніх; 

- визначити задачі правосуддя у кримінальному провадженні за участю 

неповнолітніх осіб; 

- окреслити ґенезис правого регулювання правосуддя у кримінальному 

провадженні за участю неповнолітніх осіб;  

- надати визначення поняття міжнародних правових стандартів 

забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні; 

- розробити наукову класифікацію міжнародних правових стандартів 

забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні; 

- надати науково-обґрунтовані рекомендації провадження процесуальних 

дій за участю неповнолітніх осіб з використанням технічних засобів їх фіксації;  

- запропонувати шляхи вирішення проблемних аспектів у сфері 

представництва неповнолітніх потерпілого та свідка у кримінальному 

провадженні; 

- визначити особливості та надати рекомендації щодо удосконалення 

процесуальної регламентації проведення допиту неповнолітнього свідка та 

потерпілого у судовому провадженні; 

- запропонувати розширити зміст спеціалізації суддів із здійснення 

кримінального провадження щодо неповнолітніх;  
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- розробити рекомендації щодо удосконалення процедури обрання слідчим 

суддею, судом запобіжного заходу неповнолітнім підозрюваному, 

обвинуваченому; 

- сформулювати пропозиції щодо удосконалення процедури здійснення 

судового провадження за участю неповнолітніх осіб.  

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають у процесі 

здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх 

осіб. 

Предметом дослідження є здійснення правосуддя у кримінальному 

провадженні за участю неповнолітніх осіб. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення задач з 

урахуванням специфіки об’єкта і предмета наукового дослідження, за 

методологічну основу взято положення діалектики, як загального способу 

пізнання процесів і явищ, а також сукупність загальнонаукових та спеціальних 

методів дослідження. Метод діалектичного матеріалізму дозволив розкрити 

основні поняття з обраної тематики (розділи 1-3). Метод історизму було 

застосовано для визначення ґенезису та інституційних передумов розвитку 

регламентації здійснення правосуддя за участю неповнолітніх осіб (підрозділ 1.2); 

порівняльно-правовий метод – покладено в основу аналізу й співставлення 

національного та іноземного законодавства держав континентальної системи 

права (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1); системно –структурний метод – 

використано для встановлення внутрішньої побудови процедури дотримання прав 

неповнолітніх учасників кримінального провадження у суді та розроблення 

класифікації міжнародних стандартів забезпечення прав неповнолітніх осіб у 

кримінальному провадженні (1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3). Статистичний метод надав 

можливість дослідити та узагальнити результати практики системи кримінальної 

юстиції України та практики ЄСПЛ у контексті здійснення правосуддя за участю 

неповнолітніх осіб, дав змогу простежити наявні тенденції, виявити проблеми та 

шляхи їх вирішення (розділи 1 - 3). Соціологічні методи (опитування, 

анкетування) використано для з’ясування позиції суддів, прокурорів та адвокатів 
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щодо питань здійснення правосуддя за участю неповнолітніх та запропонованих 

рекомендацій по удосконаленню чинного кримінального процесуального 

законодавства (розділи 2-3); формально-логічний (догматичний) метод – для 

уточнення понятійного апарату (підрозділи 1.2., 1.3, 2.1). Метод узагальнення 

надав можливість послідовно звести одиничні факти у єдине ціле та 

сформулювати обґрунтовані висновки, спрямовані на удосконалення законодавчої 

регламентації досліджуваних питань. Наведені методи використовувалися у 

роботі у взаємозв’язку і взаємозалежності, що забезпечило всебічність, повноту і 

об’єктивність дослідження. 

Нормативно-правову основу дослідження становлять положення 

Конституції України, міжнародних нормативно-правових актів у сфері 

регламентації міжнародних норм та стандартів захисту прав людини і 

громадянина та забезпечення прав неповнолітнього у кримінальному судочинстві, 

практика Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), українське 

кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство, кримінальне 

процесуальне законодавство Великобританії, Бельгії, Естонії, Франції, 

Німеччини, Польщі, Молдови, Ірландії, США, Азербайджану, Казахстану, 

Таджикистану, Білорусі та інших держав. 

Емпіричну базу дослідження, що забезпечує обґрунтованість і достовірність 

викладених у дисертації наукових положень, висновків та рекомендацій, склали 

дані офіційної статистики щодо судового розгляду кримінальних проваджень за 

участю неповнолітніх осіб (звіти та узагальнення Генеральної прокуратури 

України, Апеляційного суду міста Києва, Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, Європейського суду з прав людини) за 

період з 2013 по 2016 рр., зведені дані анкетування та опитування 400 

респондентів (170 суддів, 130 прокурорів та 100 адвокатів). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні монографічним дослідженням теоретичних, правових та 

праксеологічних аспектів здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за 

участю неповнолітніх у світлі судової реформи, євроінтеграції України, 
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утвердження у кримінальному процесі України вектору на ефективне дотримання 

прав людини взагалі, і найбільш вразливої частини суспільства – неповнолітніх, 

зокрема. Грунтуючись на загальних положеннях теорії кримінального права та 

процесу, криміналістики, результатів вивчення матеріалів практики судового 

розгляду кримінальних проваджень за участю неповнолітніх осіб, результатів 

узагальнення статистичних даних та проведеного анкетування практичних 

працівників, обґрунтовується низка концептуальних і важливих для теорії й 

практити понять, положень, висновків та рекомендацій, зокрема:  

вперше: 

- запропоновано авторське визначення судового розгляду кримінального 

провадження за участю неповнолітніх осіб; 

- визначено поняття міжнародних правових стандартів забезпечення прав 

неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні; 

- розроблено класифікацію міжнародних правових стандартів забезпечення 

прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні за критерієм їх 

спрямованості щодо відповідних учасників кримінального провадження; 

- аргументовано необхідність запровадження обов’язкової фіксації 

технічними засобами у кримінальному провадженні процесуальних дій за участю 

неповнолітніх осіб;  

- доведено необхідність розширення змісту спеціалізації суддів із 

здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх;  

- запропоновано рекомендації по удосконаленню процесуальної 

регламентації допиту неповнолітнього свідка та потерпілого у судовому 

провадженні, шляхом запровадження обов’язкової присутності законного 

представника, педагога чи психолога, а за необхідності – лікаря при допиті усіх 

неповнолітніх свідків та потерпілих; 

- обґрунтовано необхідність надання головуючим обов’язкового 

роз’яснення судового рішення неповнолітнім учасникам кримінального 

провадження, їх захисникам, представникам та законним представникам; 
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- доведено, що при обранні слідчим суддею, судом запобіжного заходу 

неповнолітньому підозрюваному, обвинуваченому, насамперед варто, розглядати 

можливість передання його під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються у дитячій установі – передання їх під нагляд 

адміністрації цієї установи.  

удосконалено: 

- систему задач правосуддя у кримінальному провадженні за участю 

неповнолітніх осіб; 

- процесуальну регламентацію функціональної спрямованості діяльності 

слідчого, прокурора, слідчого судді і суду у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх; 

- підхід до призначення комплексної психолого-психіатричної експертизи у 

судовому провадженні;  

- наукові положення щодо потреби встановлення вимог, яким повинна 

відповідати особа педагога, психолога або лікаря, залучена під час допиту 

неповнолітніх свідків у судовому провадженні, а також розкрито їх зміст; 

- перелік випадків, коли суд може прийняти рішення про розгляд 

кримінального провадження у закритому засіданні;  

набули подальшого розвитку: 

- дослідження історичного розвитку здійснення правосуддя у 

кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб; 

- наукові положення щодо необхідності запровадження обов’язкового 

представництва неповнолітнього потерпілого та свідка;  

- аргументація щодо використання спеціальної методики допиту 

неповнолітнього свідка у поєднанні з можливістю здійснення дистанційного 

судового провадження;  

- зміст обов’язків представника неповнолітнього свідка, яким є адвокат;  

- рекомендації у сфері застосування практики Європейського суду з прав 

людини при винесенні рішень національними судами та удосконаленні чинного 

кримінального процесуального законодавства. 
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Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

досідження мають прикладний характер і використовуються за різними 

напрямами діяльності, зокрема у:  

- нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного 

кримінального процесуального законодавства України, якими регламентовано 

здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх 

осіб (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у законотворчу 

роботу Комітету з питань правової політики та правосуддя ВР України № 04-

29/15-4520 від 19.11.2016 р.; акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у законотворчу роботу Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності ВР України № 04-18/12-2682 від 

20.11.2016 р.); 

- у правозастосовній діяльності – пропозиції і рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджено в практичну діяльність судових органів (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження ВССУ з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 29.09. 2016 р.); 

- навчальному процесі та науково-дослідному процесі – при викладанні 

навчальних дисциплін «Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми 

кримінального процесу України» та при підготовці підручників, посібників, 

методичних матеріалів і рекомендацій (акти впровадження результатів наукового 

дослідження у навчальний процес Донецького юридичного інституту МВС 

України від 14.09. 2016 р.; у наукову роботу Донецького юридичного інституту 

МВС України від 13.09. 2016 р.; Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка від 18.05. 2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію виконано самостійно. Викладені 

у дисертації положення, які становлять новизну роботи, розроблено автором 

особисто. Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам опублікованих 

праць, у дисертації не використовувалися. Особисті теоретичні розробки 

дисертантки у наукових працях, опублікованих у співавторстві, становлять 60%. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднено у виступах на науково-практичних конференціях і 

круглих столах, а саме: «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток 

суспільних відносин» (м. Одеса, 2015 р.); «Особливості адаптації законодавства 

Молдови та України до законодавства Європейського Союзу» (м. Кишинів, 2015 

р.); «Малиновські читання» (м. Острог, 2015 р.); «Адвокатура: минуле та 

сучасність» (м. Одеса, 2015 р.); «Кримінально-виконавча політика України та 

Європейського Союзу: розвиток та інтеграція» (м. Київ, 2015 р.); «Pravna veda a 

prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov» (Bratislava, 2015); 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 2016 р.); «Procesowo-

kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym» 

(Wrocław, 2016);  «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 2017). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, сформульовані в 

дисертаційному дослідженні, опубліковано у 20 наукових публікаціях, з них: 8 – у 

фахових виданнях України, у тому числі 1 у співавторстві (60% авторського 

тексту), 3 – у фахових виданнях іноземних країн, у тому числі 1 у співавторстві 

(60% авторського тексту), 9 – у збірниках тез доповідей на науково-практичних 

конференціях і круглих столах (з яких 2 – за кордоном). 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації визначається її 

метою, задачами та предметом дослідження, композиційно складається зі вступу, 

трьох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Повний обяг роботи становить 272 сторінки, із них основний 

текст викладено на 191 сторінці, список використаних джерел (238 найменувань) 

становить 20 сторінок та 4 додатки на 52 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЗА 

УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ  

1.1. Теоретико-правовий аналіз поняття та задач правосуддя у 

кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб 

 

Одним із актуальних питань кримінального провадження за участю 

неповнолітніх осіб в Україні є здійснення правосуддя з урахуванням 

особливостей притаманних судовому провадженню за участю осіб, які не досягли 

18 років. Вирішення нагальних питань, пов'язаних із здійсненням правосуддя за 

участю даної категорії осіб, вимагає окрім дотримання юридичних норм, 

врахування морально-етичних, правових та соціальних аспектів, що тісно 

переплітаються із злочинністю неповнолітніх та скоєнням кримінальних 

правопорушень щодо неповнолітніх, відповідним реагуванням на такі 

правопорушення, із запобіганням вчиненню кримінально караних діянь особами, 

які законом визнаються неповнолітніми, а також забезпеченням прав усіх 

неповнолітніх учасників криміналного провадження. 

У відповідності зі статтею 124 Конституції України правосуддя в Україні 

здійснюють виключно суди [74]. Звідси бачимо, що правосуддя як вид дільності 

тісно пов’язане із суб’єктом його здійснення – судом. Від цього слід і 

відштовхуватись. У кримінальному провадженні суд наділений повноваженнями 

здійснювати судове провадження. 

КПК України при наданні тлумачення основних термінів кримінального 

провадження у ст. 3, закріплює визначення судового провадження, під яким 

розуміється кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке включає 

підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення 

судового рішення, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному, 

касаційному порядку, а також за нововиявленими обставинами [80]. Законодавець 

окремо також надає визначення суду першої, апеляційної та касаційної інстанцій. 

Єдиного підходу у науці до визначення поняття правосуддя у 

кримінальному провадженні немає і до сьогодні. Як зазначає Гловюк І.В. у 
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радянський період вважалося, що правосуддя у кримінальному провадженні 

розглядалось як діяльність із застосування матеріального права, яка відповідає на 

основне питання кримінального провадження [23, с. 136]. 

Ю.М. Грошевий визначав соціалістичне правосуддя у кримінальному 

провадженні як особливий вид державної діяльності, метою якої є охорона 

соціалістичного правопорядку, попередження та ліквідація злочинності і яка 

здійснюється судом шляхом розгляду у судовому засіданні і вирішення 

кримінального провадження, у встановленій законом процесуальній формі, і 

вирішення питання про застосування заходів покарання до осіб, визнаних 

винними у вчиненні злочину, чи про виправдання невинних [31, с. 9; 33]. 

Деякі науковці пропонують охоплювати поняттям правосуддя усю судову 

діяльність. Зокрема К.В. Гусаров, Л.А. Воскобітова , які вказують, що правосуддя 

є сутністю та змістом судово-владних відносин, котрі включають не тільки 

розгляд кримінального провадження по суті, але й нові контрольні повноваження 

суду [34, с. 20; 19, с. 13]. В.А. Лазарєва розглядає правосуддя у кримінальному 

провадженні не тільки як форму вирішення кримінального конфлікту шляхом 

застосування до винного покарання, але й як форму судового контролю за 

законністю діяльності органів кримінального переслідування, дотримання прав 

учасників попереднього розслідування [ 88, с. 54]. 

Існує також позиція пов’язана з поширенням змісту категорії “правосуддя” 

не тільки на судову діяльність, але й на діяльність інших юрисдикційних органів, 

вдаючись таким чином до значного розширення змісту даного поняття [118, с. 

15].  

Водночас існують і думки, що свідчать про значно звужене поняття 

правосуддя. Так, Н.А. Авдєєнко вважає, що правосуддям не можуть вважатись дії 

щодо підготовки кримінального провадження до судового розгляду та дії, котрі не 

призводять до вирішення кримінального провадження по суті, в тому числі і 

винесення ухвал про закриття провадження [2, с. 50]. 
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Тут слід зазначити, що немає критеріїв, за допомогою яких можливо чітко 

визначити, яку саме діяльність, крім розгляду та вирішення кримінального 

провадження судом по суті, можна чи не можна віднести до правосуддя. 

Ми схиляємось все ж до думки І.Л. Петрухіна, Г.П. Батурова та 

Т.Г. Морщакової, які під правосуддям пропонують розуміти самостійний вид 

державної діяльності, суть якої полягає у тому, що особливий, незалежний орган 

держави, суд, розглядає у встановлених законом процесуальних формах та 

вирішує на підставі закону, своєї правосвідомості та внутрішнього переконання 

кримінальні провадження, приймаючи по них від імені держави рішення (вироки, 

ухвали, постанови) про захист та відновлення порушеного права, а за 

необхідності – й про застосування санкцій до винних або про відсутність 

правопорушення, яке припускалося, та незастосування санкцій; при цьому 

виконання вказаних рішень після набуття ними законної сили забезпечується 

можливістю застосування державного примусу [128, с. 17]. Також зазначається, 

що правосуддя у кримінальному провадженні відрізняється від передуючої йому 

діяльності органів досудового розслідування тим, що суд є органом застосування 

норм матеріального права [128, с. 47]. 

З.З. Зінатуллін також схиляється до вищенаведеної позиції та розглядає 

правосуддя у кримінальному провадженні як діяльність із застосування 

матеріального права та застосування до осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення, заходів державного примусу [52, с. 19]. 

В.М. Коваль визначає правосуддя як “захист судом прав і законних 

інтересів громадян, держави і суспільства шляхом справедливого і 

неупередженого вирішення судами конфліктів на ґрунті реалізації норм права та 

інших справ, віднесених до їх відання, і винесення судових рішень, заснованих на 

законі” [65, с. 8]. 

Незважаючи на існування такого розмаїття визначень правосуддя, у 

літературі не вирішено не лише питання змістового наповнення, але й питання 

правової природи правосуддя у кримінальному судочинстві. Так, правосуддя 

розуміється як: діяльність суду, функція суду або судової влади, форма 
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державного управління, форма державної діяльності, вид державної діяльності, 

форма здійснення владних повноважень, форма здійснення судової влади. 

Розділяємо позицію І.В. Гловюк у тому, що найбільш влучним є визначення 

правосуддя як функції судової влади та як форми здійснення судової влади [23, с. 

138].  

Слушною у даному контексті є позиція П.А. Попова, який вважає, що 

правосуддя – це виняткова функція судової влади по розгляду, вирішенню 

кримінальних проваджень, які віднесені до компетенції судів, а також постанові і 

перегляду судових актів у строгій процесуальній формі, яка встановлюється 

галузевим процесуальним законодавством, з метою захисту прав і свобод 

громадян і юридичних осіб, суспільного і державного правопорядку [ 132, с. 107]. 

Доречним, на наш погляд, є визначення І.В. Гловюк поняття правосуддя у 

кримінальному провадженні як судової діяльності, яка здійснюється у особливій 

процесуальній формі шляхом розгляду і вирішення кримінальних справ про 

злочини та об’єктивно-протиправні діяння по суті та про застосування або 

незастосування заходів кримінально-правового впливу і застосуванням у зв’язку з 

цим норм матеріального права [23, с. 141]. 

З огляду на вищенаведене, пропонуємо під правосуддям у кримінальному 

провадженні розуміти судову діяльність, яка здійснюється судом у визначеній 

процесуальній формі, із застосуванням норм матеріального права та дотриманням 

усіх спеціальних процесуальних гарантій, шляхом розгляду кримінальних 

проваджень, а також винесення  за результатами повного та об’єктивного 

дослідження обставин кримінального провадження законного, обґрунтованого, 

вмотивованого та справедливого рішення із застосуванням або незастосуванням 

заходів кримінально-правового впливу. 

У науці кримінального процесу загальновизнаним є положення про те, що у 

стадії судового розгляду функцією суду є здійснення правосуддя шляхом 

розгляду кримінального провадження по суті. 

Звідси, доцільним вбачається також дослідження поняття судового 

розгляду. Під судовим розглядом, відповідно до ст. 342 КПК України 
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законодавець розуміє судове засідання з розгляду кримінального провадження 

[80]. Судовий розгляд є основною стадією кримінального судочинства, 

призначення якої полягає у розгляді кримінального провадження та у вирішенні 

судом кримінального правового спору між стороною обвинувачення і стороною 

захисту. Судовий розгляд є також однією з форм здійснення судової влади, яка 

покликана забезпечити встановлення всіх обставин кримінального провадження, 

їх правильну юридичну оцінку і винесення законного, обґрунтованого і 

справедливого рішення суду.  

В.В. Вандишев пропонує розглядати судовий розгляд як стадію 

кримінального процесу, змістом якої є процесуальні правовідносини, а також 

процесуальна діяльність усіх учасників кримінального провадження при 

визначальній ролі судів першої або апеляційної інстанцій щодо встановлення 

наявності або відсутності фактичних і юридичних підстав для визнання 

обвинуваченого винним і застосування до нього заходів кримінального 

покарання [12]. 

Загальновизнаною є точка зору, відповідно до якої судовий розгляд є 

основною і центральною стадією кримінального судочинства. Її значення 

визначається тим, що тільки в ній обвинувачений може бути визнаний винним у 

скоєнні кримінального правопорушення і йому може бути призначено покарання. 

А тому, як стверджує Л.А. Денисов, судовий розгляд є не просто 

найважливішою, а головною стадією судового провадження, яка об'єктивно 

становить його суть і основу, що сприяє взаємопов'язаній діалектичній єдності 

(об'єднано спільністю цілей, завдань, принципів і правового регулювання) не 

тільки усіх стадій кримінального процесу, а й усіх його норм і інститутів, дій і 

рішень, усієї процесуальної діяльності, здійснюваної у рамках кримінальних 

процесуальних відносин [38, с. 30]. 

Правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх та 

судовий розгляд, зокрема, суттєво відрізняються від загальної процедури 

судового провадження за участю лише дорослих осіб перш за все наявністю 
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особливого підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого чи свідка, які не досягли 

віку вісімнадцяти років. 

У ст. 1 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року 

проголошено, що дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, 

якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття 

раніше [70]. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що 

стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (“Пекінські правила”) 

від 29 листопада 1985 року, конкретний вік для визнання особи повнолітнім не 

встановлюють, а лише закріплюють, що “неповнолітнім є дитина або молода 

людина, яка в рамках існуючої правової системи може бути притягнута за 

правопорушення до відповідальності в такій формі, яка відрізняється від форми 

відповідальності, яка застосовується до дорослого” [114].  

У ст. 3 КПК України законодавець надає визначення малолітньої та 

неповнолітьної осіб, зокрема малолітньою особою є дитина до досягнення нею 

чотирнадцяти років, неповнолітньою особою є малолітня особа, а також дитина у 

віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років [80]. Таким чином, в України 

неповнолітніми є діти до досягнення ними 18 років. 

В.І. Абрамов, відводить категорії «дитина» (“діти”) універсальне значення, 

що охоплює усі інші поняття і є підставою для формування самостійних видів 

правового статусу дітей [1, с. 119].  

Справедливо зазначає Е. Б. Мельникова, що включивши до законів поняття 

неповнолітнього, законодавці держав і всього міжнародного співтовариства 

встановили юридичну межу між неповноліттям і повноліттям, створивши тим 

самим автономну демографічну групу людей - носіїв специфічних прав і 

обов'язків. ... Потреба створення такої автономної групи продиктована 

необхідністю особливого, спеціального правового захисту неповнолітніх, що 

зумовлено особливими психофізичними та соціальними якостями особистості 

дітей і підлітків. Зростаючий організм дитини є не захищеним від несприятливих 

внутрішніх і зовнішніх впливів. Вікова неадаптованість (непристосованість) 

неповнолітніх до мінливих умов життя вимагає її компенсації за допомогою 



 30 

спеціального підвищеного правового захисту осіб, які не досягли повноліття [108, 

с. 11-12]. 

Діти становлять собою специфічну, своєрідну частину суспільства, якій 

притаманні особливі правила поведінки, своєрідні життєві стереотипи, які 

забезпечують її розвиток, становлення й перетворення у дорослу частину 

суспільства. Унаслідок свого положення діти потребують особливого підходу та 

соціального захисту.  

Декларацією прав дитини від 20 листопада 1959 року встановлено, що 

“дитині законом та іншими засобами має бути забезпечений спеціальний захист і 

надані можливості та сприятливі умови, що дадуть їй змогу розвиватися фізично, 

розумово, морально, духовно та соціально, здоровим і нормальним шляхом, в 

умовах свободи та гідності. При ухваленні з цією метою законів основною метою 

має бути найкраще забезпечення інтересів дитини” [37]. 

Таким чином, недосягнення особою вісімнадцяти років свідчить про вікову 

незахищеність неповнолітніх учасників кримінального провадження, яка 

обумовлює необхідність надання додаткових процесуальних гарантій дітям, 

незалежно від їх процесуального становища у провадженні. 

У вітчизняній науці питання про необхідність підвищеної правової охорони 

прав та законних інтересів неповнолітніх ніколи не піддавалося сумніву. 

Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

Листі від 16 січня 2017 року “Про практику здійснення судами кримінального 

провадження щодо неповнолітніх” визначено, що кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх здійснюється у загальному порядку з урахуванням особливостей, 

передбачених главою 38 КПК України, та із дотриманням принципу забезпечення 

реалізації неповнолітніми особами права користуватися додатковими гарантіями, 

встановленими національним законодавством та міжнародними договорами, згода 

на обов’язковість яких, надана Верховною Радою України [93]. 

У Керівних принципах Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, 

дружнього до дітей від 17 листопада 2010 року міститься визначення правосуддя, 

дружнього до дітей, як систем правосуддя, які гарантують повагу та ефективне 
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здійснення прав усіх дітей на найвищому рівні, беручи до уваги принципи, 

перераховані у даному акті, і з належним урахуванням рівня зрілості та розуміння 

дитини, а також обставин справи. Це, зокрема, правосуддя, яке доступне, 

відповідне віку, швидке, добре виконане, адаптоване та націлене на задоволення 

потреб і прав дитини, яке поважає права дитини, в тому числі права на 

справедливий судовий розгляд, на участь та розуміння судового розгляду, на 

повагу до приватного та сімейного життя, честі та гідності [60].  

З огляду, на загальне поняття правосуддя і наявність у даних 

правовідносинах особливого учасника кримінального провадження - 

неповнолітнього, а також на положення міжнародних актів, вбачаємо за доцільне 

сформулювати поняття правосуддя, а також судового розгляду у кримінальному 

провадженні за участю неповнолітніх. 

Правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх - судова 

діяльність, яка здійснюється судом у визначеній процесуальній формі, із 

застосуванням норм матеріального права та дотриманням усіх спеціальних 

процесуальних гарантій, шляхом розгляду кримінальних проваджень за участю 

неповнолітніх осіб, а також винесення  за результатами повного та об’єктивного 

дослідження обставин кримінального провадження законного, обґрунтованого, 

вмотивованого та справедливого рішення із застосуванням або незастосуванням 

заходів кримінально-правового впливу. 

Судовий розгляд кримінального провадження за участю неповнолітніх – це 

здійснення адаптованого та націленого на задоволення потреб і прав дитини 

розгляду кримінального провадження у судовому засіданні за участю 

неповнолітніх осіб, у такий спосіб щоб було забезпечено право кожної 

неповнолітньої особи на участь та розуміння процедури судового засідання, на 

повагу до приватного та сімейного життя, її честі та гідності. 

Беручи до уваги, положення Конституції України про те, що людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави, стає зрозумілим і 
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положення ст. 55 Конституції, згідно з якою права і свободи людини захищає суд 

[74]. На думку С.А. Солоткого саме суд, як незалежний і безсторонній орган має 

оцінити адекватність тих чи інших правовідносин, які стали предметом його 

компетенції й прийняти об’єктивне рішення. З цього випливає, що метою 

правосуддя, його завданнями є всебічний, повний та об’єктивний розгляд і оцінка 

відповідних правовідносин, що є предметом його компетенції, та постановлення 

на основі цього законного судового рішення [163, с. 41].  

Щодо визначення кола завдань, які властиві кримінальному судочинству за 

участю неповнолітніх, то у фаховій літературі висловлено позицію, що воно 

відіграє роль засобу введення охоронного режиму щодо неповнолітніх і виступає 

його сутнісною ознакою та визначальною особливістю [21; 25; 78].  

В.В. Романюк у даному контексті додає, що окрім охоронного режиму щодо 

таких осіб та введення додаткових юридичних гарантій охорони прав дитини, це 

судочинство має власну мету – приділення першочергової уваги якнайкращому 

забезпеченню інтересів дитини [151, с. 126].  

Л.М. Лобойко вказує, що в сучасних умовах мету кримінального 

судочинства, яке здійснюється в інтересах всіх його суб’єктів, слід визначати як 

охорону прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які беруть 

участь у ньому [97, с. 12].  

В.В. Романюк приходить до висновку, що завдання такого судочинства та їх 

зміст є відображенням його охоронної спрямованості, а також намаганням 

законодавця реалізувати ідею правосуддя, дружнього до дітей [148, с. 122].  

Якщо, мета та завдання правосуддя у кримінальному провадженні за участю 

неповнолітніх є загальновизнаними та такими, що не потребують розширення 

свого змісту, то у випадку із задачами такої діяльності є деякі невирішені 

питання. 

Специфічні задачі правосуддя щодо неповнолітніх закріплені в міжнародно-

правових актах, що стосуються прав дітей. 

«Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що 

стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх» (Пекінські правила) 
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встановлюють, що «правосуддя щодо неповнолітніх має бути складовою 

частиною процесу національного розвитку кожної країни в рамках всебічного 

забезпечення соціальної справедливості для всіх неповнолітніх, водночас 

сприяючи таким чином захисту молоді та підтримці мирного порядку в 

суспільстві». Правилом 5 визначаються задачі правосуддя щодо неповнолітніх, 

зокрема система правосуддя щодо неповнолітніх спрямована в першу чергу на 

забезпечення благополуччя неповнолітнього і забезпечення того, щоб будь-які 

заходи впливу на неповнолітніх правопорушників були завжди співмірні як з 

особливостями особистості правопорушника, так і з обставинами 

правопорушення [114].  

У правилі 5 відображені дві найважливіші задачі здійснення правосуддя 

щодо неповнолітніх: сприяння благополуччю неповнолітнього і дотримання 

«принципу пропорційності» [114]. 

У Рекомендації N Rec (2003) 20 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам “Про нові підходи до злочинності серед неповнолітніх і про значення 

правосуддя у справах неповнолітніх” конкретизовано задачі здійснення 

правосуддя щодо неповнолітніх. Основними задачами правосуддя щодо 

неповнолітніх та пов'язаних з ним заходів попередження злочинності серед 

неповнолітніх є: 1) запобігання вчиненню і повторного вчинення злочинів; 2) 

ресоціалізація і повернення злочинців до життя в суспільстві; 3) врахування 

потреб та інтересів потерпілих [142].  

У юридичній науці й практиці правосуддя щодо неповнолітніх традиційно 

оцінюється з двох позицій: як інструмент боротьби зі злочинністю серед молоді та 

підлітків і як засіб охорони прав та законних інтересів неповнолітніх, їх захисту 

від несприятливих умов життя й виховання.  

Так, на думку І.В. Гречаної судове провадження щодо неповнолітніх має 

бути спрямоване на виконання наступних спеціальних задач: 

- забезпечення пропорційності заходів впливу на неповнолітнього, шляхом 

максимальної індивідуалізації процесу та підвищеної уваги до вивчення його 

особистості; 
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- попередження вчинення злочинів неповнолітнім; 

- ресоціалізація неповнолітнього, повернення його до нормального життя в 

суспільстві [29, с. 12]. 

Наведені три задачі у сукупності сприятимуть досягненню головної і 

спільної мети, закріпленої у Пекінських правилах, - благополуччю 

неповнолітнього. 

Е.В. Марковічева виділяє не власне задачі судового розгляду щодо 

неповнолітніх, а задачі сучасного ювенального кримінального судочинства та 

відносить ресоціалізацію неповнолітнього до функцій ювенального 

кримінального судочинства [105, с. 16, 26]. 

А.П. Гуськова, В.А. Емельянов та Л.В. Юрченко розглядають 

ресоціалізацію неповнолітнього як складову частину попереджувальної функції 

ювенального судочинства, а відповідність впливу і індивідуалізацію процесу - як 

дві самостійні засади ювенального судочинства [ 35, с. 45, 97].  

Е.Б. Мельникова також розглядає максимальну індивідуалізацію судового 

процесу в рамках ювенальної юстиції як принцип ювенальної юстиції [108, с. 17]. 

І.В. Гречана пропонує розглядати співмірність впливу шляхом 

максимальної індивідуалізації процесу, запобігання вчиненню нових злочинів і 

ресоціалізацію неповнолітнього як спеціальні задачі судового розгляду [29, с. 28]. 

З огляду на положення міжнародно-правових актів ми підтримуємо таку позицію, 

адже поняття ювенальної юстиції в національному законодавстві не фігурує та є 

інститутом, який перебуває на етапі становлення. 

Виконання зазначених спеціальних задач можливе шляхом регламентації на 

законодавчом рівні додаткових процесуальних гарантій неповнолітньому 

обвинуваченому, що визначатимуть його правовий статус у провадженні, і 

обов'язок суду, який здійснює судове провадження щодо неповнолітнього, 

забезпечити реалізацію наданих процесуальних гарантій. 

У даному випадку мова іде лише про неповнолітніх, які вчинили 

кримінальне правопорушення. Водночас неповнолітні можуть бути і потерпілими 

від кримінального правопорушення, а також брати участь у кримінальному 
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провадженні в якості свідків, що не може бути проігноровано законодавцем, адже 

усі без виключення неповнолітні особи повинні бути захищені від можливого 

негативного впливу процесуальних процедур, які застосовуються до дорослих. 

 Так, індивідуальні особливості неповнолітнього учасника кримінального 

провадження (наприклад, рівень фізіологічного та психічного розвитку,  

соціальний статус, становище у сім'ї та інші чинники, пов'язані з особистістю 

неповнолітнього), не дивлячись на його процесуальний статус у конкретному 

кримінальному провадженні повинні впливати на відповідність процесуальних 

дій, у яких вони можуть брати участь та процедур, які можуть бути застововані до 

таких осіб. 

Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, 

дружнього до дітей від 17 листопада 2010 року основною задачею здійснення 

правосуддя за участю неповнолітніх осіб визнають повне дотримання усіх прав 

дітей під час судових розглядів, витримуючи при цьому баланс з правами інших 

зацікавлених сторін.  

Гарантоване кожному право на доступ до правосуддя та на справедливий 

судовий розгляд – в усіх його складових (зокрема, право бути поінформованим, 

право бути вислуханим, право на судовий захист і право бути представленим) – 

необхідне в демократичному суспільстві та у рівній мірі стосується дітей, однак, з 

урахуванням їх здатності сформувати власну думку з приводу їх участі у 

провадженні.  

А тому, при визначенні задач правосуддя за участю неповнолітніх осіб, ми 

повинні також враховувати і те, що під час судового розгляду усі права дітей, 

серед яких право на інформацію, представництво, участь і захист, повинні 

повністю дотримуватись з урахуванням рівня зрілості й розуміння дитини, а 

також обставин кримінального провадження. При цьому, мова іде не лише про 

підозрюваного чи обвинуваченого, але й про потерпілого та свідка, які будучи 

неповнолітніми теж потребують спеціального захисту та дотримання їх прав з 

урахуванням вікових особливостей. 
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Враховуючи, що права і свободи людини, а у нашому випадку дитини, 

сьогодні виступають основним критерієм, що визначає призначення, зміст і 

форму здійснення кримінального судочинства, пропонуємо виділяти наступні 

задачі правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб: 

- дотримання усіх прав неповнолітніх осіб під час судових розглядів, з 

урахуванням збалансованості з правами інших зацікавлених учасників 

кримінального провадження; 

- надання спеціального захисту усім неповнолітнім учасникам 

кримінального провадження; 

- забезпечення пропорційності заходів впливу на неповнолітніх, шляхом 

максимальної індивідуалізації процесу та підвищеної уваги до вивчення їх 

особистості; 

- попередження вчинення злочинів неповнолітніми; 

- ресоціалізація неповнолітніх, повернення їх до нормального життя у 

суспільстві. 

 

1.2. Ґенезис та інституційні передумови правосуддя за участю 

неповнолітніх осіб (підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, свідок) у 

кримінальному провадженні 

 

Здійснення правосуддя за участю неповнолітніх порушує одну із 

найважливіших проблем суспільства – проблему захисту прав та інтересів дітей 

шляхом створення особливого (спеціального) порядку судочинства. Дослідження 

історичних аспектів правового регулювання здійснення правосуддя за участю 

неповнолітніх осіб являє собою складний процес, результативність якого 

залежить не стільки від виявлення змісту порівняльно-правових явищ різних 

часів, скільки від визначення першопричин, необхідності прийняття та рівня 

ефективності того чи іншого правового рішення. 

У вивченні питань, пов’язаних із участю неповнолітніх осіб у 

кримінальному провадженні, зокрема підозрюваних, обвинувачених, а також 
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потерпілих осіб,  не менш важливим є вивчення особливостей участі 

неповнолітнього свідка, який хоч і не виступає стороною, проте є не менш 

вагомим учасником у кримінальному провадженні. 

Становленню інститутів визначених суб’єктів кримінальних процесуальних 

відносин у їх сучасному розумінні передував складний історичний розвиток 

відносин щодо захисту неповнолітніх осіб державою, обумовлений суспільно-

економічним та політичним розвитком суспільства.  

Дослідження окремих теоретичних та практичних питань участі 

неповнолітніх осіб у кримінальному судочинстві в історичному аспекті 

здійснювали відомі науковці, такі як:  А. Д. Арсеньєв, О. В. Астапенко, 

Д. І. Бедняков, М. Ф. Володимирський-Буданов, Н. А. Громов, В. І. Діденко, 

Е. А. Доля, М. І. Капінус, Т. Х. Кондратьєва, Н. М. Крестовська, Н. П. Кузнєцов, 

О. П. Кучинська, О. Е. Лейст, Е.Б. Мельникова, І. Б. Новіцкий, 

В. А. Пономаренков, В. О. Попелюшко, І. В. Процюк, Н.П. Сиза, В.М. Тернавська 

та інші.  

Разом з тим, у працях цих вчених взагалі не приділялася увага 

комплексному дослідженню історичного аспекту участі усіх неповнолітніх осіб у 

кримінальному провадженні, зокрема участі підозрюваного, обвинуваченого, 

потерпілого та свідка. У зв'язку з цим питання, пов'язані з історією зародження та 

розвитку правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб, 

залишаються недослідженими, і як наслідок – актуальними.  

Підозрюваний, обвинувачений. Історично однією із перших згадок про 

здійснення захисту державою неповнолітніх правопорушників є положення 

Законів XII таблиць, зідно з якими неповнолітня особа звільнялася від 

відповідальності у випадку, коли вона не розуміла характеру злочинного діяння 

[180, c. 61]. Крім цього, Закон ХІІ таблиць розмежовував злочини умисні та 

вчинені з необережності. Умисні злочини  характеризувалися неможливістю 

покаяння – за ними завжди наступало покарання. Однак, якщо неповнолітнього 

визнавали «психічно незрілим», допускалося зменшення покарання.  Такий 
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принцип діяв упродовж тривалого часу в країнах, що сприйняли римське 

право
 
[139, c. 116]. 

У Дигестах Юстиніана (VI ст.) було закріплено титул IV «Про осіб, які не 

досягли 25 років»
 
[39, с. 89]. У творах видатних римських юристів, що збереглися 

у Дигестах, зосереджено усе право юристів стародавнього світу. Саме тут вперше 

задекларовано намагання захистити неповнолітнього від несправедливого і 

жорстокого покарання. У акті було закріплено положення, згідно з яким обов’язок 

здійснювати захист осіб у віці до двадцяти п’яти років стосовно угод майнового 

характеру покладається на їхніх опікунів, крім випадку, коли неповнолітній 

вчинить злочин умисно. Особливе значення для нас має вислів римського юриста 

Домініція Ульпіана (170 – 228 рр.), викладений у Дигестах: «Следуя естественной 

справедливости, претор установил этот эдикт, путем которого он предоставил 

защиту юным, так как всем известно, что у лиц этого возраста рассудительность 

является шаткой и непрочной и подвержена возможности многих обманов. Этим 

эдиктом претор обещал и помощь в защиту против обмана»
 
[39, с. 89], що 

свідчить про початок пошуку шляхів захисту неповнолітніх правопорушників від 

несправедливого покарання та способів боротьби з дитячою злочинністю. 

Римське право залишило в історичній спадщині ще один доказ захисту дітей 

державою, на що звертає увагу Б. Ісмаіслов, зокрема, йдеться про теорію 

держави-батька, в якій держава оголошується вищим опікуном дитини, що 

знаходить своє відображення у кінці ХІХ ст., коли фактично почали створюватись  

так звані «дитячі суди»
 
[53]. 

У пам’ятках давньоруського світського законодавства не зазначалося про 

вплив віку неповнолітнього на його відповідальність. Проте все ж деякі 

положення стосовно розглянутого питання зустрічаються. Відповідно до 

положень Руської Правди дружина та дитина холопа, які брали участь, 

(незалежно від їх віку), у татьбі (розбої) видаються скривдженому (за цей же 

злочин вільні співучасники платили віру)
 
[30, с. 28]. Тобто дитина, якщо вона 

брала участь у татьбі, незалежно від її віку, підлягала такому ж покаранню як і 

дорослі, що вчинили злочин. 



 39 

Вперше про вік кримінальної відповідальності зазначалося у Новоуказних 

статтях 1669 р., у яких було введено таке положення: якщо дитина у віці 7 років 

вчинить вбивство, вона за це не карається смертною карою. Однак і це 

положення, як зазначив М. С. Таганцев, було цілком взяте з іноземного права, яке 

застосовували у церковних судах, але й воно не мало беззаперечної ваги, оскільки 

існували нормативні акти, які встановлювали зовсім інші строки, коли особа 

залишалась некараною; наприклад, у 12 років при мужолозтві, в інших же 

церковних законах наведені строки і в 14, і в 20 років
 
[177, с. 89]. 

Надалі правила про покарання та здійснення правосуддя щодо малолітніх 

визначалися Указом Сенату 1762 р. Згідно з цим Указом особи до 17 років, які 

обвинувачувалися у вчиненні злочину, за який передбачалася смертна кара, 

направлялися до Сенату, який вирішував питання про їх відповідальність. Так, 

малолітні до 17 років, які підлягали тілесному покаранню, до Сенату не 

направлялися. Діти до 10 років віддавалися для покарання на розсуд батьків, 

малолітні від 10 до 15 років підлягали покаранню різками, малолітні від 15 до 17 

років каралися батогами. Таким чином, вік малолітніх за Указом Сенату від 1762 

р. диференціювався наступним чином: діти до 10 років визнавалися неосудними, а 

малолітнім віком від 10 до 17 років покарання пом’якшувалося. Проте на 

практиці положення даного указу остаточно не вирішило питання віку 

кримінальної відповідальності та караності малолітніх
 
[175, с. 21]. 

Відповідно до ст. 138 Зводу законів 1842 р., малолітніх віком до 10 років, 

які вчинили суспільно небезпечні діяння, без втручання суду віддавали батькам 

чи родичам для перевиховання. Особи віком від 10 до 14 років, якщо було 

встановлено, що вони діяли «з розумінням», підлягали загальним покаранням, за 

винятком каторжних робіт та деяких інших. Коли ж встановлювали, що вони 

діяли «без розуміння», то їх віддавали батькам чи родичам, як і малолітніх віком 

до 10 років. Стосовно малолітніх віком від 14 до 17 років, то вони підлягали 

загальним покаранням (за винятком тілесних) тільки у тому випадку, коли було 

констатовано, що вони діяли «з розумінням», що свідчить про зародження 

інституту дослідження психологічних особливостей учасників кримінального 
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провадження [156, с. 27-28]. 

Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 р. Визнавались 

осудними малолітні починаючи з 10 років, а особам у віці від 10 до 14 років 

покарання пом’якшувалося. У випадку, коли їх визнавали неосудними, вони 

віддавались батькам на перевиховання, як і діти віком від 7 до 10 років [152, с. 

201-202]. 

У російському праві, яке діяло на наших землях, відбувався розвиток 

інститутів, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх та 

малолітніх, зокрема Закон від 2 червня 1897 року «Про зміну форм і обрядів 

судочинства у справах про злочинні діяння малолітніх і неповнолітніх, а також 

про їх покарання» [123] доповнено ст. 207-1, що передбачала виділення в окреме 

провадження і окремий розгляд справ щодо обвинувачення неповнолітніх від 10 

до 17 років, які вчинили злочинні діяння у співучасті з повнолітніми, якщо згідно 

з обставинами справи це видавалося можливим. Окрім цього Закон 1897 р. 

закріпив можливість віддання неповнолітніх у віці від 10 до 17 років під 

відповідальний нагляд батькам, або іншим особам, які ними опікуються, або 

благонадійним особам, які дали на те згоду. У випадку якщо за вчинене 

неповнолітнім злочинне діяння законом було передбачено тюремне ув’язнення, то 

неповонлітні могли бути направлені до виправних колоній або притулків. У разі 

відсутності таких усатнов вони поміщались до особливих приміщень при 

тюрьмах або арештних будинках. Таким чином було започатковано один із 

принципів ювенальної юстиції, який залишається актуальним і сьогодні – 

роздільне утримання неповнолітніх і дорослих засуджених [101, с. 13]. 

Декретом РНК РРФСР від 9 січня 1918 року «Про комісії для 

неповнолітніх» внесено суттєві зміни у систему правосуддя стосовно 

неповнолітніх. Суди і тюремне ув’язнення для малолітніх і неповнолітніх 

скасовано. Відповідно до ст. 2 справи про неповнолітніх до 17 років, помічених у 

діяннях суспільно небезпечних, підлягали віданню комісій для неповнолітніх. За 

результатами розгляду справи стосовно неповнолітніх комісія їх або звільняла, 

або направляла в одне із сховищ Народного комісаріату громадського притулку 
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згідно з характером діяння
 
[176, с. 82]. Згідно зі ст. 1 Декрету РНК РРФСР від 4 

березня 1920 року справи стосовно неповнолітніх віком до 18 років, помічених у 

діяннях суспільно небезпечних, підлягали віданню комісії для неповнолітніх. 

Статті 10 та 20 «Інструкції комісіям у справах неповнолітніх», затвердженої 

постановою РНКР РФСР від 30 липня 1920 року, передбачали обов’язкове 

виділення кримінальної справи стосовно неповнолітнього співучасника віком від 

14 до 18 років в окреме провадження [26].  

Комісії у справах неповнолітніх ліквідували у першій половині 30-х років 

минулого століття, а разом із ними – і обов’язковий розгляд кримінальних справ 

стосовно неповнолітніх у окремому провадженні. Постановою Центрального 

Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів СРСР «Про заходи боротьби зі 

злочинністю серед неповнолітніх» від 7 квітня 1935 року скасовано засоби 

медико-педагогічного характеру, які застосовувалися до неповнолітніх, та до 12 

років знижено вік, з якого наставала кримінальна відповідальність, що пов’язано з 

історичним розвитком СРСР і панівною ідеологією держави [26].  

З прийняттям у 1960 році Кримінально-процесуального кодексу України 

процесуальний статус неповнолітніх підозрюваних та обвинувачених набув більш 

чітких рис. Кодекс містив окремий розділ, присвячений спеціальному субє’кту у 

кримінальному провадженні “Провадження в справах про злочин 

неповнолітніх” [81]. 

Законодавець закріпив на нормативному рівні порядок провадження у 

справах неповнолітніх, обставини, що підлягають встановленню у справах про 

злочини неповнолітніх, особливості затримання та взяття під варту 

неповнолітнього, віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, 

піклувальників або адміністрації дитячої установи, порядок виклику 

неповнолітнього обвинуваченого, пред'явлення обвинувачення і допиту 

неповнолітнього обвинуваченого, питання представництва та питання, що 

вирішуються судом при постановлені вироку. 

Положення чинного Кримінального процесуального кодексу України у 

порівнянні з нормами Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року 
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свідчать про спрямованість законодавця на мінімізацію негативного впливу 

кримінального судочинства на психіку неповнолітнього, приведення 

національного законодавства у відповідність з вимогами міжнародного права у 

сфері захисту прав неповнолітніх учасників кримінальних процесуальних 

відносин.  

Потерпілий. Питання участі у здійсненні правосуддя у кримінальному 

провадженні потерпілих осіб, пов’язане з поняттям балансування публічного та 

приватного інтересу у кримінальному процесі в різні історичні епохи, а тому для 

створення моделі правосуддя, яка б змогла  забезпечити рівний захист інтересів 

усіх учасників процесу та надати можливість потерпілим брати активну участь у 

здійсненні правосуддя та покаранні особи злочинця, зробивши процес більш 

відкритим та зрозумілим, у першу чергу для неповнолітніх учасників, необхідним 

є дослідження історії розвитку правосуддя, зокрема питань участі потерпілих осіб 

від кримінальних правопорушень у кримінальном провадженні під час здійснення 

правосуддя. 

Перш за все варто відзначити, що своє теоретичне та практичне визначення 

поняття потерпілого (жертви злочину) отримало відносно недавно. Однією із 

перших згадок про потерпілу особу від злочину була норма, закріплена законами 

Хетського царства – могутньої стародавньої держави в Малій Азії бл. 1800 - 1180 

рр. до н.е. , яка містила наступні положення: «Якщо хтось заподіяв шкоду людині 

та зробив її хворою, то він повинен за нею доглядати. Він повинен дати замість 

нього людину, і та повинна працювати в домі постраждалого доти, доки він не 

одужає. Коли ж він одужає, винний повинен дати йому 6 мін сріблом, а також сам 

заплатити лікареві»
 
[28, с. 7]. 

Норми, що стосувались осіб, що стали жертвами злочинних діянь, знайшли 

своє відображення і в першому в історії людства зводі законів царя Хаммурапі 

(Закони Хаммурапі), укладення якого датується бл. 1760 р. до н.е. У самому зводі 

неодноразово згадується про відшкодування шкоди потерпілим особам, 

наприклад: за нанесення побоїв людині під час бійки винний сплачував штраф, 

розмір якого залежав від соціального стану потерпілого; за вбивство мешканців 
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поселення відшкодування шкоди здійснювалось на користь родичів потерпілого; 

якщо виникала необхідність у лікуванні потерпілого, то воно здійснювалось за 

рахунок винного; за майнові злочини застосовувався принцип кратного 

відшкодування шкоди потерпілим.  

Згадки про жертв злочинів ми зустрічаємо і в Законах Ману, найбільш 

повній збірці законів Стародавньої Індії, точна дата складання яких залишається 

невідомою, вчені-історики вказують на період від II ст. до н. е. і до II ст. н. е. 

Характерним для цієї збірки в контексті нашого дослідження є те, що покарання 

залежало від приналежності як винного так і потерпілого до певного класу.  

Першою правовою пам’яткою, яку ми відносимо до системи римського 

права, є Закони Дванадцяти таблиць ( 451-449 рр. до н.е. ). Важливими для нас є 

відомості про основну форму захисту порушених прав за законами даної 

історичної пам’ятки, якою визнавалась безпосередня розправа потерпілого з 

порушником його прав, зокрема, спійманого на місці злочину порушника 

потерпілий міг скалічити чи убити на місці, тобто функція правосуддя та 

визначення міри покарання належала в повній мірі потерпілій від злочину особі.  

Звід законів під назвою Дигести Юстиніана був виданий у 533 р. [39] та 

містив у більшості норми, що стосуються приватного права, проте книга 48 

присвячена публічним судам і складається з положень у сфері кримінального 

права та кримінального процесуального права. Тут ми знаходимо підтвердження 

значного впливу потерпілої особи в процесі обрання покарання для 

правопорушника. Так, усі правопорушення, за які може бути призначено 

покарання згідно з положеннями Дигестів Юстиніана,  розглядаються із 

врахуванням наступних аспектів: мотиву, особи, місця, часу, характеру і об’єму 

скоєного, наслідків. 

Беззаперечно найважливішою пам’яткою, яка являє собою підсумок усієї 

системи звичаєвого права східного слов’янства, є «Руська Правда» (XI-XII ст.).  

Також, проаналізувавши приписи даної історичної пам’ятки, ми можемо 

зробити висновок про існування поряд із загальним статусом спеціального, який 

був притаманний для окремих категорій осіб. Загальними процесуальними 
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правами та обов’язками наділялись усі без виключення жертви злочину. 

Зважаючи на особливості обвинувально-змагального процесу доби Київської Русі, 

для якого характерною була активна участь зацікавлених у вирішенні конфлікту 

осіб. Спеціальним статусом володіли окремі категорії потерпілих, щодо яких 

встановлювався особливий захист. Зокрема, визначався розмір грошового викупу 

за вбивство тих осіб, за яких нікому було здійснити кровну помсту, а постраждалі 

від злочину іноземці користались спеціальними правами при поданні доказів 

щодо застосування фізичного насилля, оскільки для них не потрібно було 

надавати двох свідків-очевидці (видоків), а було достатньо особистої присяги 

іноземця
 
[153, с. 52-54]. 

Крім того, права князів та феодалів, як потерпілих, в значній мірі також 

відрізнялись. Здебільшого це проявлялось у процесі призначення покарання, 

наприклад, за вбивство селянина чи холопа сплачувався штраф у розмірі 5 

гривень, а за князівського дружинника - 80
 
[84, с. 27].  

Досить цікава гарантія захисту прав потерпілого була закріплена нормою 

Литовського статуту 1529 р. [171], яка покладала обов’язок відшкодування шкоди 

потерпілому, у разі втечі обвинуваченого. У Статуті було визначено 

максимальний строк права подачі позову  потерпілим за вчинення розбійного 

нападу, крадіжки, пограбування, побоїв у вигляді 10 років. 

Важливим є те, що від початку Гетьманщини кримінальний процес мав 

приватноправовий характер. Кримінальна справа порушувалась лише за скаргою 

потерпілого. Значна увага приділялася задоволенню матеріальних претензій 

потерпілого від злочину: особа, якій було відшкодовано матеріальні та моральні 

збитки, відмовлялась від звинувачення і процес припинявся. Проте у XVIII ст. 

обвинувачення набуває публічного характеру, оскільки кримінальні справи також 

порушуються і з ініціативи державних судових органів [158, с. 7].  

Вивчаючи видатні історичні здобутки в галузі процесуального права, 

необхідно звернутись до збірника 1743 р. «Права, за якими судиться 

малоросійський народ». Потерпілому разом із цивільним відповідачем як 
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учасникам кримінального процесу відводилась окрема Глава 8, у якій були 

закріплені права та обов’язки даних
 
[133, с. 137-139].  

О.О. Кочура вказує, що першим законодавчим актом, який закріпив поняття 

«потерпілого» у сучасному його розумінні є Статут кримінального судочинства, 

виданого внаслідок проведення Судової реформи 1864 року у Російській імперії, 

до складу якої на той час входила основна частина України. Підставою визнання 

особи «потерпілою від злочину або проступку», а саме особою, що постраждала 

від злочину і яка вступила в процес кримінального судочинства як сторона, була її 

скарга
 
[173, с. 132-133].  

Визначним кроком у розвитку кримінального процесу було закріплення у 

законодавстві перших років радянської влади в Україні права всім громадянам 

віком до 18 років, в тому числі, потерпілим, бути обвинувачами у суді (постанова 

Народного секретаріату Української Народної Республіки «Про введення 

народного суду» від 4 січня 1918 р, та Положення про революційні трибунали, 

затверджене Народним секретаріатом у судових справах УНР 23 січня 1918 р.). І 

хоч через рік дане положення було скасоване Тимчасовим положенням про 

народні суди і революційні трибунали Української Соціалістичної Радянської 

Республіки, виданим Раднаркомом УРСР 19 лютого 1919 р., і замінене посадовим 

(державним) обвинуваченням
 
[110, с. 7, 8, 11],  проте існування такої норми хоч і 

не тривалий період часу в суспільстві, де головним завданням вважався в першу 

чергу захист держави свідчить про зародження особливого статусу неповнолітніх 

потерпілих у кримінальному провадженні. 

Кримінально-процесуальним кодексом УРСР 1927 р. було значно звужено 

права потерпілих осіб, чим прирівняно їх із свідками, а право підтримувати 

обвинувачення надавалось лише у справах приватного обвинувачення. Якщо ж 

злочином потерпілому було заподіяно майнову шкоду, у такому випадку він мав 

право пред’явити цивільний позов і визнавався стороною у процесі ( п. 5 ст. 24, 

ст.50) [82]. 

З прийняттям Кримінально-процесуального кодексу УРСР 1960 р. 

процесуальне становище потерпілого зазнало значних змін позитивного 
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спрямування. Проаналізувавши положення ст. 49 КПК УРСР 1960 р., можна 

стверджувати, що потерпілий набув статусу самостійної процесуальної фігури, 

про що свідчить комплекс прав, яким він наділявся [81].  

Незважаючи на значний крок вперед у розширенні прав учасників 

кримінального провадження, у КПК УРСР 1960 р. так і не було жодної згадки про 

неповнолітніх потерпілих та відповідно реалізації ними своїх прав. 

Поняття неповнолітнього потерпілого з’явилось лише з прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України 13 квітня 2012 року [80], що 

стало визначною подією у розвитку та удосконаленні національного 

кримінального процесуального законодавства, а також його застосування. 

Свідок. У сучасному розумінні згідно зі ч.1 ст. 65 КПК України свідком є 

фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають 

доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання 

показань [80].  

Цікавим фактом є те, що неповнолітні особи, отримали можливість 

виступати у якості свідків у кримінальному провадженні зовсім недавно, а 

передував цьому тривалий період заборони отримання показань від неповнолітніх 

осіб, тобто вони не могли бути учасниками кримінального провадження, що 

підтверджується положеннями, закріпленими у відомих історичних пам’ятках 

різних епох.  

Перші згадки про особу свідка у судовому процесі, який у стародавні часи 

був спільним як для відносин приватного характеру, так і для відносин 

публічного характеру, зокрема, відносин, що виникали у зв’язку з вчиненням 

кримінального правопорушення, знаходимо у Зводі законів царя Хаммурапі, 

створеного близько 1780 року до н. е. Даний Звід є одним із найдавніших і 

найкраще збережених законодавчих кодексів стародавнього Вавилону та містить 

значну кількість норм, що стосуються свідків, чим доводить неабияку роль даних 

учасників кримінального провадження у здійсненні правосуддя, уже на етапі 

зародження права в цілому. 
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Відтак, згідно з § 3 Зводу законів Хаммурапі: «якщо людина виступить у 

судовій справі свідком звинувачення, але не докаже цього, і якщо ця судова 

справа стосувалася життя, то цю людину треба вбити». На сторін кримінального 

провадження покладався обов’язок віднайти та привести свідків для дачі показань 

під час судового розгляду, так § 11 було встановлено, що «якщо господар 

пропалої речі не приведе свідків, які знають про його пропалу річ, то він брехун, 

зводить наклеп; його треба вбити». У разі «якщо свідків цієї людини немає 

поблизу, то судді призначають їй термін до закінчення шостого місяця. Якщо на 

шостий місяць своїх свідків вона не приведе, то вона визнається брехуном та 

повинна зазнати кари, що накладається у такій судовій справі» (§ 13 Зводу законів 

Хаммурапі) [11, с. 66].  

Згадки про свідків і їх роль у кримінальному процесі Стародавньої Індії ми 

знаходимо у Законах Ману (II ст. до н.е. та II ст. н.е.). Варто відзначити те, що 

покарання особі, що вчинила злочин визначав цар або призначений ним вчений 

брахман. При цьому, основними доказами слугували показання свідків, а також 

клятви та ордалії. Найбільш якісними та достовірними вважались свідчення, які 

давали свідки однієї з обвинуваченим варни (група населення, належність до якої 

визначалась народженням та яка мала певне коло етичних, релігійних, правових 

обов'язків)
 
[77, с. 232].  

У різні періоди розвитку римського судового процесу (легісакційного, 

формулярного та ординарного) римське право виділяло такі засоби доказування 

як: пояснення сторін (зізнання – confessio), показання свідків – свідчення (testes), 

висновки експертів («обізнаних людей»), письмові документи (tabulex), 

презумпції, присяги (клятви), огляд на місці. Найважливішим засобом 

доказування у судовому процесі вважалися саме показання свідків [11, с. 135].  

Без перебільшень можемо відмітити, що саме римськими юристами було 

створено методологічну базу, яка використовується у сучасних правових 

системах і до наших часів. Так, можемо відмітити детальний характер 

врегулювання, а також розроблення положень таких інститутів як: допустимості 

свідків, правового статусу свідків, підстав для їх відведення, правових підстав для 
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відмови від свідчень, визначення кола осіб, які не могли бути свідками. Відомий 

римський юрист Сцевол розробив базову норму римьского доказового права: «не 

примушуються до свідчень проти їх волі: особи похилого віку та немічні»
 
[127, с. 

12]. Важливим для нас є те, що римське право визначало наступні категорії осіб, 

які не могли бути свідками: засуджені за судовим вироком, обвинувачені у 

злочині, особи, які не досягли 20-річного віку (малолітні розглядались, як свідки 

під сумнівом), жінки легковажної поведінки, особи низького стану проти 

аристократії (на певних етапах розвитку римського права). Звідси ми можемо 

зробити висновок, що вперше неповнолітні особи в інситуті доказування 

згадуються саме римськими юристами, хоч за ними і не визнається право бути 

свідками та давати будь-які показання. 

Сучасне кримінальне процесуальне законодавство України формувалося 

протягом багатьох століть, а його основи зароджувалися за часів Київської Русі.  

У Київській Русі використовувалися наступні види судових доказів: 

особисте зізнання, свідчення “послухів і видоків”, речові докази, “суди божі”
 
[55, 

с. 88]. Основним видом доказів вважались саме відомості, що отримувались від 

свідків. Свідки у свою чергу ділилися на кілька категорій – видоків, послухів і 

людей. “Видоками” вважали осіб, які були очевидцями вчинення злочинних дій, 

що стали приводом для порушення кримінальної справи. “Послухами” називали 

свідків доброї слави сторони, яка брала участь в судовому процесі. А під 

терміном “люди” розумілися свідки у справах, обставини яких могли бути 

відомими багатьом. У деяких випадках Руська Правда для підтвердження того чи 

іншого факту вимагала виставляти заздалегідь визначену кількість свідків, 

зокрема, обвинувачений у вбивстві міг відвести від себе підозру шляхом 

виставлення семи послухів, а якщо обвинувачений був іноземцем – кількість 

послухів обмежувалася двома
 

[154, с. 31]. Беручи до уваги приватно-

обвинувальний характер процесу за Руською Правдою, доказування за допомогою 

показань свідків здійснювалося виключно самими сторонами. Діяльність суду у 

цьому відношенні обмежувалася лише вимогою від них у потрібних випадках цих 

доказів і спостереженням за їх поданням.  
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Основними джерелами, що регулювали процесуальні відносини під час 

перебування українських земель під владою Литви та Польщі, були Судебник 

Казимира 1468 року і Литовські статути. Докази підрозділялися на досконалі та 

недосконалі (“повні” і “неповні”). Литовські статути містили перелік 

найважливіших доказів. Починаючи з доказів, що мають найбільшу доказову 

силу, Я. Падох виділяє: а) зізнання; б) грамоти; в) оглядини і речові докази; г) 

свідків; ґ) присягу; д) жереб; є) допити на муках
 
[126, c. 58]. Велика роль 

відводилася поданню доказів за допомогою свідків, які поділялися на урядових і 

приватних, як і за часів Київської Русі. Урядовими свідками могли бути возні, які 

залучалися до підтвердження і перевірки доказів та їх забезпечення для 

подальшого використання судом, а також інші урядові особи. Приватні ж свідки 

поділялися на дві групи: безпосередніх свідків, що бачили або чули спірні факти 

чи події, та свідків-знавців, які підтверджували більше моральні якості сторін.  

Система доказів доби Гетьманщини мало відрізнялася від тієї, що мала 

місце у литовсько-польську добу, проте від російського процесуального права все 

ж таки зазнала деяких змін. Судовий процес Гетьманщини був заснований на 

демократичних засадах змагальності, диспозитивності, виборності суддів, 

гласного й відкритого судового розгляду, колегіального вирішення справ та 

доступності судових засобів. У судовому процесі завжди брали участь дві 

сторони: обвинувачення і захист. У зв’язку з цим наголошується на необхідності 

реального здійснення принципу змагальності в сучасному судочинстві, як такого, 

що забезпечує всебічність і повноту розслідування кримінальної справи та 

правильне її вирішення [158, с. 6-7]. До докзів відносилися: а) зізнання, б) 

грамоти, в) свідки, г) присяга, ґ) оглядини і речові докази, д) допити на муках. 

У 1715 році в Російській імперії було видане “Краткое изображение 

процессов либо судебных тяжб”, яке вплинуло і на практику кримінального 

судочинства на українських землях. Тут вперше на нормативному рівні було 

закріплено чіткий перелік доказів: “Впротчем на четыре образа бывают доказы: 1) 

чрез своеволное признание; 2) чрез свидетелей; 3) чрез писмянные доводы; 4) 

чрез присягу”
 
[ 153, с. 415]. Вперше був запопронований перелік осіб, які не 
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можуть бути свідками. Також визначались окремо вимоги до тих, хто може бути 

свідками. Так, ними могли бути виключно повнолітні християни, добрі люди, що 

заслуговують довіру.  

Уперше, на законодавчому рівні визнання за непонолітніми особами права 

бути свідками відбулось у 1960 році з прийняттям Кримінально-процесуального 

кодексу України. Зокрема, у ст. 168 КПК України передбачалось, що допит 

неповнолітнього свідка віком до чотирнадцяти років, а за розсудом слідчого — 

віком до шістнадцяти років проводиться у присутності педагога, а при 

необхідності — лікаря, батьків чи інших законних представників 

неповнолітнього. До початку допиту зазначеним особам роз'яснюється їх 

обов'язок бути присутніми при допиті, а також право викладати свої зауваження і 

з дозволу слідчого задавати свідкові запитання. Свідкові, який не досяг 

шістнадцятирічного віку, роз'яснюється його обов'язок говорити тільки правду, 

але про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань та за завідомо 

неправдиві показання він не попереджається [81]. 

Удосконалення інституту неповнолітніх свідків триває і до сьогодні. 

Прийняття Кримінального процесуального кодексу України 2012 року наблизило 

нас до міжнародних стандартів, проте залишилось багато невирішених питань, які 

потребують врахування як історичного досвіду, так і реалій сьогодення. 

Таким чином, варто відзначити, що подальші дослідження історії 

становлення кримінального процесу на теренах України, його окремих інститутів, 

у тому числі й інституту участі неповнолітніх осіб у кримінальному судочинстві, 

є досить перспективними, оскільки у вітчизняній науці кримінального процесу ці 

питання є малодослідженими та потребують значних доопрацювань, з метою 

вивчення витоків, змін законодавтсва під впливом різноманітних чинників з 

плином часу, що сприятиме удосконаленню чинної законодавчої бази.  

 

 

 



 51 

1.3. Міжнародні правові стандарти забезпечення прав неповнолітніх осіб у 

кримінальному провадженні 

 

Кримінальне судочинство як вид державної діяльності являється засобом 

реалізації функції захисту прав і свобод людини і громадянина, а здійснення 

правосуддя у відповідності із законом покликане забезпечувати захист прав і 

свобод, а також законних інтересів усіх учасників кримінального провадження. 

Забезпечення прав і свобод учасників кримінального провадження, створення 

гарантій їх реалізації на стадії судового провадження повинно розглядатися 

державою в якості найважливішого завдання, виконання якого визначає 

демократичну спрямованість не лише кримінального провадження, але і 

державного устрою в цілому.  

Міжнародні стандарти у сфері забезпечення прав людини слід розглядати як 

підставу для міждержавного співробітництва з питань їх забезпечення й захисту, а 

також діяльності спеціальних міжнародних органів, які спостерігають за 

дотриманням і захистом прав людини. Особливість міжнародних стандартів 

полягає у тому, що вони регламентують не тільки міжнародне співробітництво 

держав та інших визначених ними суб’єктів, а й спільно розроблені державами 

підходи та міжнародно-правові засади становлення, формування й 

функціонування публічних і приватних інститутів на території конкретних держав 

[162, с. 98]. 

Відомі вчені-правники зробили суттєвий внесок у розроблення питання 

міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини та, зокрема, дитини: 

Беляєва Л.І., Бережко Е.В., Єрмишина Н.С., Венецька О.О., Зайцев О.А., 

Ісмаілов Б.І., Кучинська О.П., Литвинов О.М., Луць Л.А., Назимко Є.С., 

Рабінович П.М., Солоненко О.М., Спесівов Н.В., Уваров В.Г., Щокін Ю. В та 

інші. 

Влучно зазначає О.П. Кучинська про те, що імплементація міжнародних 

стандартів забезпечення прав людини, визнаних європейським та 

загальносвітовим співтовариством, у кримінальну процесуальну діяльність є 



 52 

об’єктивною необхідністю на шляху прагнення України бути рівноправним 

учасником міжнародних відносин [86, с. 58].  

Перед законодавцем і вченими постає завдання забезпечити адаптацію 

національного законодавства до міжнародно-правових стандартів, не руйнуючи 

наявні ефективні правові механізми захисту прав і законних інтересів учасників 

кримінального провадження [186]. 

На міжнародному, європейському та національному рівнях існує низка 

правових документів, які потребують застосування системного підходу у їх 

вивченні та впровадженні у практичну діяльність. З метою удосконалення 

національного законодавтсва з урахуванням вимог міжнародної спільноти 

необхідно забезпечити можливість використання міжнародних стандартів як у 

законотворчій, так і у практичній діяльності, а тому необхідним є здійснення 

детального та повного аналізу усіх стандартів, що стосуються сфери захисту прав 

та інтересів неповнолітніх учасників кримінального провадження.  

Оскільки стандарти прав дитини у кримінальному провадженні, на нашу 

думку, мають відігравати орієнтуючу, а нерідко й юридично-регулюючу роль, то 

їх інтерпретація повинна бути уніфікованою, що сприятиме більш ефективному 

дотриманню та виконанню, затверджених та визнаних міжнародним 

співтовариством норм поведінки.  

Питання, що стосуються захисту прав та свобод людини і громадянина в 

цілому, до 1948 року були об’єктом внутрішньодержавної політики. Після 

завершення Другої світової війни, ООН ухвалила Загальну декларацію прав 

людини [44], оскільки уже тоді стало зрозуміло, що без застосування у 

міжнародному праві, в усіх державах світу певних загальновизнаних правил, яким 

повинні відповідати усі національні позитивно-правові системи, існуватиме ризик 

повторення жахливих порушень прав людини, які мали місце під час війни [140, с. 

19].  

Таким чином, одним із перших міжнародно-правових документів, яким 

було покладено початок врегулювання міжнародного співробітництва у сфері 

захисту прав людини є Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року, 
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що проголосила завдання сприяти повазі та забезпеченню визначених прав і 

свобод, виконання якого покладається на всі народи і всі держави [44]. 

Закріплення міжнародною спільнотою обов’язку захисту прав людини незалежно 

від її громадянської належності стало основою формування нового підходу у 

забезпеченні прав і свобод людини і громадянина, вивівши це питання на якісно 

новий рівень. Так, Віденська декларація прийнята на Всесвітній конференції з 

прав людини 25 червня 1993 року у Відні встановила обов’язок міжнародного 

співтовариства відноситись до прав людини “глобально, на справедливій і рівній 

основі, з однаковим підходом і увагою” [16], що свідчить про проголошення 

універсальності захисту та забезпечення прав людини. 

Міжнародне право характеризується загалом конкретизацією 

загальнолюдських стандартів прав і свобод особи, з якими держави повинні 

співвідносити поводження з власними громадянами та враховувати їх при 

розробці національної системи захисту прав людини і громадянина [100]. Норми 

міжнародного права в свою чергу здійснюють значний вплив на національне 

законодавство, а тому інтеграція України у світове співтовариство неможлива без 

приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними 

стандартами прав людини. 

Згідно з визначенням В.Г. Уварова, Україна постійно підтримує зв'язки з 

міжнародною спільнотою на рівні різних учасників правовідносин. З 90-х років 

XX століття значно посилилась інтенсивність контактів представників 

національного права з міжнародною правовою системою, а підписавши цілу 

низку міжнародно-правових актів, зокрема з питань захисту прав, свобод та 

законних інтересів людини, виникла певна залежність від неї у позитивному 

аспекті. Для юридичної науки це стало поштовхом до підвищення активності у 

сфері теоретичних розробок щодо проблем співвідношення і взаємодії 

національної правової з міжнародною нормативною системою на універсальному 

та регіональному рівнях. Така тенденція поширилась й на кримінальне 

процесуальне законодавство України, що пов'язано із суттєвим впливом з боку 

міжнародної спільноти, зокрема Організації Об'єднаних Націй, Європейського 
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Союзу, Ради Європи та інших суб'єктів міжнародних відносин. Чинне 

законодавство не може ефективно виконувати свої функції без врахування 

особливостей міжнародних процесів та узгодження їх з положеннями 

загальновизнаних міжнародних правових актів. Набуття чинності Кримінального 

процесуального кодексу України у 2012 році поставило перед кримінальною 

процесуальною доктриною нові завдання, що пов'язано з теоретичним та 

прикладним переосмисленням ідеології застосування нових концептуальних 

новел і процесуальних інститутів кримінального процесуального законодавства. 

Зазначене стосується й застосування міжнародних правових стандартів і 

урахування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному 

процесі України, а також правозастосовної діяльності національних 

правоохоронних органів та суду [186, с. 6-7]. Ми цілком погоджуємось із 

висловленою позицією В.Г. Уварова і тому вбачаємо за необхідне здійснити 

детальний аналіз міжнародних стандартів із забезпечення прав неповнолітніх 

учасників кримінального провадження з метою приведення у відповідність з ними 

нашого національного законодавства та створення ефективної системи захисту 

прав неповнолітніх осіб. 

Для розуміння природи та особливостей міжнародних стандартів прав 

людини неабияке методологічне значення має прийнята 4 грудня 1966 р. 

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН No 41/120 «Встановлення міжнародних 

стандартів у сфері прав людини», у якій було викладено керівні принципи, що 

мають враховуватись при розробці міжнародних документів у означеній сфері. 

Зокрема, такі документи повинні: «а) узгоджуватись із існуючим зводом 

міжнародно-правових норм у сфері прав людини; b) мати фундаментальний 

характер і ґрунтуватись на притаманних людській особистості гідності та 

цінності; с) бути достатньо чіткими, або служити джерелом прав і обов’язків, які 

піддаються визначенню й здійсненню; d) передбачати, де це доречно, 

реалістичний та ефективний механізм здійснення, включаючи системи подання 

доповідей; е) користуватися широкою міжнародною підтримкою» [195].  
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Термін “міжнародні стандарти” досить часто зустрічається у нормативно-

правових актах та у наукових доробках, проте єдиного підходу до визначення 

його сутності досі немає.  

Поняття “стандарт” походить від англійського “standard” і означає “норму, 

критерій”, “standard of law” – “правовий стандарт, вимога, правовий критерій”. У 

словниково-довідковій літературі загальновживане терміно-поняття «стандарт» 

інтерпретується, зазвичай, як певний еталон, із яким порівнюють інші однотипні, 

одновидові об’єкти, як щось встановлене органами влади, звичаєм чи загальною 

згодою як модель, зразок, засада, взірець — найчастіше як технічний або техніко-

правовий документ, котрий визначає постійні основи діяльності або характерні 

риси виробів, процесів та послуг для загального і постійного користування [140, с. 

19].  

Таким чином, під стандартом розуміється певна одиниця, яка може бути 

застосованою для порівняння та приведення у відповідність визначеного процесу 

чи явища. Найчастіше завдяки стандартам встановлюються вимоги до 

відповідних процесів чи порядок здійснення відповідних дій. Також, стандарти, 

незалежно від сфери людської діяльності, встановлюються на основі згоди 

заінтересованих сторін і повинні бути затверджені відповідним способом та 

визнані учасниками відносин [41, с. 22]. 

У правовій науці міжнародні правові стандарти розглядаються як закріплені 

в загальновизнаних актах положення, якими встановлюються основні права і 

свободи людини, а також обов'язки держав щодо їх забезпечення. 

З 1990 року поняття «стандарт» почало з'являтись у документах Організації 

з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), які стосувались в першу чергу 

статусу людини, та використовувалося для того, щоб не створювати принципово 

нових положень у системі європейського права, а виділити і згрупувати норми і 

принципи, що лежать в основі правового статусу людини. Звідси, стандарти в 

галузі прав людини розглядають як закріплені в міжнародно-правових документах 

норми-вимоги, які ставляться до регулювання та захисту прав людини [41, с. 11, 

34].  
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Суддя Європейського суду з прав людини А.І. Ковлер визначає стандарти 

прав людини як універсальну шкалу цінностей, з якою співвідносяться 

національні правові реалії [167, с. 28]. 

Особливої актуальності набувають міжнародні стандарти забезпечення прав 

неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні, оскільки в силу фізичної і 

розумової незрілості, а також притаманної їм вразливості неповнолітні учасники 

провадження не в змозі повною мірою використовувати усі можливі засоби 

захисту своїх прав, а їх законні представники дуже часто у зв’язку з відсутністю 

достатніх юридичних знань та притаманною загальною необізнаністю також не 

здатні забезпечити належне представництво неповнолітніх.  

У Керівних принципах, що стосуються правосуддя з питань, пов'язаних з 

участю дітей-жертв та свідків злочинів, затверджених Генеральною Асамблеєю 

ООН 22 липня 2005 року вказується, що кожна дитина – це унікальна та така, що 

має велику цінність особистість, інивідуальна гідність, особливі інтереси і 

приватне життя, якої повинні бути визнані і перебувати під захистом [62]. 

Світовим співтовариством у міжнародних актах (конвенціях, деклараціях, 

резолюціях) сформульовано універсальний принцип пріоритетного захисту прав 

та інтересів неповнолітніх. Суть даного принципу полягає у покладені обов’язку 

із забезпечення першочергового захисту прав та інтересів дітей при проведенні 

внутрішньої соціальної та кримінальної політики, який покладається на державу. 

При здійсненні національним законодавцем регламентації кримінального 

провадження за участю неповнолітніх осіб обов’язково повинні бути враховані 

міжнародні стандарти забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному 

провадженні. При цьому варто взяти до уваги той факт, що міжнародні стандарти 

забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні не можна 

враховувати як окремі, самостійні положення, оскільки вони тісно пов’язані з 

фундаментальними міжнародними стандартами прав особи та обумовлені ними. 

Міжнародні стандарти забезпечення прав неповнолітніх осіб у 

кримінальному провадженні являють собою конкретизацію, доповнення та в 

деяких випадках розширення змісту загальних положень, що стосуються статусу 
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особи у кримінальному провадженні (право на доступ до правосуддя, на 

справедливий судовий розгляд, право на свободу та особисту недоторканність 

тощо), з урахуванням специфіки суб’єкта захисту. 

Міжнародні стандарти захисту прав людини, зокрема і в кримінальному 

провадженні, та міжнародні стандарти забезпечення прав неповнолітніх осіб у 

кримінальному провадженні співвідносяться між собою як ціле та його частина і 

не можуть розглядатись окремо. У міжнародному захисті прав неповнолітніх 

учасників кримінального провадження застосовуються усі міжнародні стандарти, 

пов’язані з правами людини. Такий підхід свідчить про наділення неповнлітніх 

усіма правами і можливостями дорослих, а також спеціальними правами в силу їх 

вікових особливостей. 

Нормативну базу міжнародних стандартів забезпечення прав неповнолітніх 

осіб у кримінальному провадженні становлять загальноприйняті норми і 

принципи міжнародного права, міжнародні договори, а також норми 

законодавчих актів, які носять рекомендаційний характер. 

З урахуванням вищесказаного, пропонуємо під міжнародними правовими 

стандартами забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні 

розуміти загальноприйняті норми і принципи міжнародного права, положення 

міжнародних договорів, а також норми рекомендаційного характеру, які 

визначають основи здійснення кримінального провадження за участю 

неповнолітніх осіб, перелік їх прав та свобод, встановлюючи мінімальний рівень, 

на якому вони повинні бути закріплені у національному законодавстві та 

дотримуватись у практичній діяльності, а також обов’язок держав щодо їх 

забезпечення, охорони й захисту.  

Одним із перших документів, який містить положення про встановлення 

єдиних для всіх держав стандартів у сфері захисту прав людини є Загальна 

декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Проголосивши, що всі люди 

народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах Загальна декларація 
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прав людини стала унікальною загальноприйнятою основою, втіленням 

загальнолюдських цінностей, необхідних для гідного розвитку людини [46, с. 95]. 

Починаючи з 1948 року спостерігається здійснення активної міжнародної 

політики з питань гармонізації законодавства держав та розробки єдиних 

міжнародних стандартів забезпечення прав людини.  

Визначним кроком на шляху розвитку міжнародних стандартів прав 

неповнолітніх стало прийняття у 1959 році Генеральною Асамблеєю ООН 

Декларації прав дитини. Одним із набільш важливих моментів є проголошення 

права на спеціальний захист. Так, Декларацією проголошується, що дитина, 

внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної охорони і 

піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після 

народження [37]. 

Не менш значущим міжнародним документом у сфері захисту прав дітей є 

Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року, схвалена резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року. Конвенцію ратифіковано 

Верхвовною Радою України 27 лютого 1991 року, а тому Україна як держава-

учасниця зобов’язалась вживати усіх необхідних законодавчих, адміністративних 

та інших заходів для здійснення прав, визнаних Конвенції. Конвенцією про права 

дитини встановлюється, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, 

здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються 

питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи 

законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому 

забезпеченню інтересів дитини [70]. А держави-учасниці зобов'язуються 

забезпечити дитині такий захист і піклування, які необхідні для її благополуччя, 

беручи до уваги права й обов'язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які 

відповідають за неї за законом, і з цією метою вживають всіх відповідних 

законодавчих і адміністративних заходів. Особливу цінність для нас становлять 

правила поводження із неповнолітніми учасниками кримінального провадження, 

що передбачені у ст.ст. 37, 40 даної Конвенції. Так, статтею 37 закріплено 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_b10
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фундаментальні права дитини, яка внаслідок вчинення злочину стала учисником 

кримінального провадження, а саме підозрюваного, обвинуваченого, зокрема: 

а) жодна дитина не може піддаватись катуванням та іншим жорстоким, 

нелюдським або принижуючим гідність видам поводження чи покарання. Ні 

смертна кара, ні довічне тюремне ув'язнення, які не передбачають можливості 

звільнення, не можуть бути призначені за злочини, вчинені особами, молодшими 

18 років;  

b) жодна дитина не може бути позбавлена волі незаконним або свавільним 

чином. Арешт, затримання чи тюремне ув'язнення дитини повинні здійснюватись 

згідно з законом та використовуються лише як крайній захід і протягом якомога 

більш короткого відповідного періоду часу; 

с) право кожної позбавленої волі дитини на гуманне ставлення і повагу до 

гідності її особи з урахуванням потреб осіб її віку. Зокрема, кожна позбавлена 

волі дитина має бути відокремлена від дорослих, якщо тільки не вважається, що в 

найкращих інтересах дитини цього не слід робити, та мати право підтримувати 

зв'язок із своєю сім'єю шляхом листування та побачень, за винятком особливих 

обставин; 

d) право кожної позбавленої волі дитини на негайний доступ до правової та 

іншої відповідної допомоги, а також право оспорювати законність позбавлення її 

волі перед судом чи іншим компетентним, незалежним і безстороннім органом та 

право на невідкладне прийняття ними рішень щодо будь-якої такої процесуальної 

дії [70]. 

У статті 40 закріплено право кожної дитини, яка, як вважається, порушила 

кримінальне законодавство, звинувачується або визнається винною у його 

порушенні, на таке поводження, що сприяє розвиткові у дитини почуття гідності і 

значущості, зміцнює в ній повагу до прав людини й основних свобод інших та 

при якому враховуються вік дитини і бажаність сприяння її реінтеграції та 

виконання нею корисної ролі в суспільстві.  Досягнення даної мети можливе з 

дотриманням наступних положень: 
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а) жодна дитина не може вважатись порушником кримінального 

законодавства, не може бути звинувачена та визнана винною в його порушенні 

через дію чи бездіяльність, які не були заборонені національним і міжнародним 

правом на час їх здійснення; 

b) кожна дитина, яка, як вважається, порушила кримінальне законодавство 

чи звинувачується в його порушенні повинна мати наступні гарантії: презумпція 

невинуватості, поки її вина не буде доведена згідно із законом; негайне і 

безпосереднє інформування її про звинувачення проти неї, а у випадку 

необхідності, через її батьків чи законних опікунів, та одержання правової й іншої 

необхідної допомоги при підготовці та здійсненні свого захисту; невідкладне 

прийняття рішення з розглядуваного питання компетентним, незалежним і 

безстороннім органом чи судовим органом у ході справедливого слухання згідно 

із законом у присутності адвоката чи іншої відповідної особи і, якщо це не 

вважається таким, що суперечить найкращим інтересам дитини, зокрема, з 

урахуванням її віку чи становища, її батьків або законних опікунів; свобода від 

примусу щодо даваних свідчень чи визнання вини; вивчення показань свідків 

звинувачення або самостійно, або за допомогою інших осіб та забезпечення 

рівноправної участі свідків захисту та вивчення їх свідчень; якщо вважається, що 

дитина порушила кримінальне законодавство, повторний розгляд відповідного 

рішення та будь-яких вжитих у цьому зв'язку заходів вищим компетентним, 

незалежним і безстороннім органом чи судовим органом згідно із законом; 

безплатна допомога перекладача, якщо дитина не розуміє використовуваної мови 

чи не розмовляє нею;повна повага до її особистого життя на всіх стадіях розгляду 

[70]. 

Ще одним міжнародним документом, який містить ряд стандартів 

здійснення кримінального провадження за участю неповнолітніх осіб є 

Європейська конвенція про здійснення прав дітей від 25 січня 1996 року, 

ратифікована Україною 3 серпня 2006 року. У даній Конвенції значна увага 

приділена саме судовому провадженню. Визначено комплекс прав, якими повинні 

наділятись діти під час судового розгляду, зокрема: право бути поінформованим 
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та висловити свою думку під час розгляду справи, право клопотати про 

призначення спеціального представника, право клопотати про одержання 

допомоги від відповідної обраної ними особи у висловленні ним своєї думки; 

право клопотати самостійно або через інших осіб чи органи про призначення 

окремого представника, а у відповідних випадках - адвоката; право призначити 

свого представника; право здійснювати деякі або  всі  права  сторін  у  такому 

процесі [43]. Особливі обов’язки під час судового розгляду за участю 

неповнолітніх Європейська конвенція покладає на суд. Суд повинен визначити, 

чи має він достатньо інформації для прийняття рішення в найвищих інтересах 

дитини, і в разі необхідності одержує додаткову інформацію, зокрема від суб'єктів 

батьківської відповідальності. З метою забезпечення повного розуміння дитиною 

особливостей судового провадження суд: упевнюється в тому, що дитина 

отримала всю відповідну інформацію, у відповідних випадках консультує 

особисто дитину (у разі необхідності - приватно) сам або через інших осіб чи інші 

органи в зрозумілий дитині спосіб, якщо це явно не суперечить найвищим 

інтересам дитини, надає можливість дитині висловлювати її думки та приділяє 

належну увагу думкам, висловленим дитиною. У статті 7 Європейська конвенція 

про здійснення прав дітей проголошує обов'язок діяти швидко, під яким 

розуміється, що під час розгляду справ судовий орган повинен діяти швидко для 

уникнення будь-яких невиправданих зволікань, а швидке виконання прийнятих 

рішень повинно бути забезпечене відповідною процедурою. У термінових 

випадках судовий орган при необхідності має повноваження приймати рішення, 

які підлягають негайному виконанню [43].  

Суттєвим кроком вперед у регулюванні кримінального провадження за 

участю неповнолітніх осіб є врегулювання Європейською конвенцією про 

здійснення прав дітей питань представництва неповнолітніх учасників 

кримінального провадження. У випадках, коли суб'єкти батьківської 

відповідальності позбавлені можливості представляти дитину в результаті 

виникнення конфлікту інтересів між ними та дитиною, судовий орган має 

повноваження призначити спеціального представника дитини, а у відповідних 



 62 

випадках - адвоката. Також визначено основні повноваження представника: a) 

надавати дитині всю відповідну інформацію; b) надавати дитині роз'яснення 

стосовно можливих наслідків реалізації її думки та стосовно можливих наслідків 

будь-якої дії представника; c) з'ясовувати думку дитини та доводити її до відома 

судового органу [43].  

Дані міжнародні документи є основоположними у міжнародному правовому 

регулюванні питань, пов'язаних з участю неповнолітніх у кримінальному процесі. 

Для цілісного уявлення про систему міжнародних стандартів забезпечення 

прав неповнолітніх учасників кримінального судочинства доцільно провести їх 

класифікацію. Розподіл міжнародних стандартів за різними критеріями дозволить 

більш ефективно, швидко та правильно використовувати їх при здійсненні 

гармонізації національного законодавства у сфері захисту прав та свобод 

неповнолітніх учасників кримінального провадження, а також значно спростить 

пошук необхідних у кожному конкретному випадку стандартів, чим сприятиме 

використанню даних положень у окремих кримінальних провадженнях. 

Питання класифікації стандартів прав особистості в сфері кримінального 

судочинства неодноразово розглядалося у спеціальній літературі, а також було 

предметом обговорення на міжнародних форумах та конференціях. При цьому, як 

правило, виділяються стандарти прав осіб, що піддаються кримінальному 

переслідуванню і знаходяться під вартою, стандарти прав жертв злочинів, 

стандарти здійснення правосуддя щодо неповнолітніх, стандарти, що стосуються 

механізмів міжнародного співробітництва; стандарти незалежності судових 

органів [9, с. 21], стандарти застосування покарання до неповнолітніх [95, с. 5] 

тощо. 

Оскільки міжнародні стандарти забезпечення прав неповнолітніх учасників 

кримінального провадження ми пропонуємо розглядати як частину цілого, 

пропонуємо впершу чергу звернутись до класифікації міжнародних стандартів 

захисту прав людини. 

Так, П. М. Рабінович та О.О. Венецька пропонують здійснювати 

класифікацію міжнародних стандартів прав людини за наступними критеріями: 
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– залежно від онтичного статусу стандарти поділяються на номінальні 

(термінологічні, текстуальні), до яких належать самі лише назви прав і свобод 

людини, що вжиті у міжнародних актах, та фактичні (змістовні), до яких 

відносять зафіксовані у вказаних джерелах змістові й обсягові показники таких 

прав і свобод;  

– за деонтичним статусом: обов’язкові, втілення котрих є формально-

необхідним для відповідних держав і може забезпечуватись застосуванням 

міжнародних політико-юридичних санкцій, та рекомендаційні, котрі хоч і не 

мають формальної обов’язковості, проте теж забезпечені міжнародно-

політичними (морально-політичними) санкціями; 

– за простором (територією) дії: всесвітні (загальноцивілізаційні, глобальні) 

та регіональні (зокрема континентальні);  

– за колом адресатів: загальні (стосуються усіх людей) та спеціалізовані 

(адресовані членам лише певних соціальних спільнот, угруповань, — наприклад, 

дітям, жінкам, біженцям);  

– залежно від суб’єкта встановлення: стандарти ООН, ЮНЕСКО, Ради 

Європи, Європейського Союзу [140, с. 27].  

Розглядаючи питання класифікації міжнародних стандартів забезпечення 

прав неповнолітніх учасників кримінального провадження, на наш погляд, слід 

враховувати цілі створення стандартів, а також виходити з того, що мова іде про 

систему нормативних вимог, які містяться в загальних стандартах прав людини. 

Зауважимо, що елементами класифікаційної системи тут, як правило, 

виступають не самі документи (правові акти), а положення, вимоги, які в них 

містяться. У той же час, в залежності від обов'язковості джерела, що закріплює 

найважливіші права неповнолітніх учасників кримінального провадження, варто 

виділити міжнародні стандарти здійснення кримінального провадження за участю 

неповнолітніх, що містяться в обов'язкових міжнародних актах та ті, що містяться 

в рекомендаційних міжнародних актах. 

До першої групи ми відносимо стандарти, які закріплені у двосторонніх і 

багатосторонніх договорах (конвенціях, пактах, угодах, договорах), звичаях 
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міжнародного права, а також приписах міжнародних органів, виданих на основі 

міжнародних договорів (Резолюція Ради Безпеки ООН). Зокрема, до обов’язкових 

міжнародних актів відносяться міжнародні документи, які ратифіковані 

Україною або до яких вона приєдналася: Конвенція ООН про права дитини [70], 

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, 

дитячої проституції і дитячої порнографії [201], Факультативний протокол до 

Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах [202], 

Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм 

дитячої праці № 182 [66], Конвенція про кіберзлочинність [68], Європейська 

конвенція про здійснення прав дітей [43], Конвенція про юрисдикцію, право, що 

застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської 

відповідальності та заходів захисту дітей [71], Конвенція про контакт з дітьми 

[69], Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального насильства [73]. 

Крім цього, до даної категорії актів, що містять міжнародні стандарти 

забезпечення прав неповнолітніх учасників кримінального провадження слід 

віднести і обов’язкові акти загального характеру, такі як: Паризькі принципи 

(Принципи щодо статусу і функціонування національних установ із захисту і 

сприяння реалізації прав людини) [137], Загальна декларація прав людини [44], 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [112], Факультативний 

протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права [204], 

Другий Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права, що стосується скасування смертної кари [40], Міжнародна 

конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень [111], Конвенція 

проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання [72], Факультативний протокол до 

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижує гідність, видів поводження та покарання [203], Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод [67], Європейська конвенція про 
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запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню [42]. 

Стандарти, що містятья у актах загального хаарктеру, тобто ті, що містять 

вимоги щодо захисту прав та свобод людини є своєрідною основою та становлять 

невід’ємний зв’язок із стандартами спеціального спрямування, тобто стандартами 

забезпечення прав неповнолітніх у кримінальному провадженні, у нашому 

випадку. 

До другої групи варто віднести міжнародні стандарти рекомендаційного 

характеру, які містяться в актах, прийнятих на конференціях, а також органами, 

які створені на базі міжнародних договорів. Відповідно до термінології 

міжнародного права - це акти “м'якого” права, відхід від яких хоча і не 

схвалюється, але ознаками формальної обов'язковості вони не наділені [221; 222; 

223; 238]. Сюди ми відносимо наступні документи: Мінімальні стандартні 

правила ООН щодо відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх («Пекінські 

правила», 1985 р.) [114]; Рекомендація Ради Європи "Про соціальний вплив на 

злочинність неповнолітніх" (1987 р.) [143]; Правила ООН щодо захисту 

неповнолітніх, позбавлених волі («Гаванські правила», 1990 р.) [134];  Керівні 

принципи ООН щодо попередження злочинності серед неповнолітніх («Ер-

Ріядські керівні принципи», 1990 р.) [59]; Мінімальні стандартні правила ООН 

стосовно заходів, не пов'язаних із тюремним ув'язненням (Токійські правила, 1990 

р.) [115]; Керівні принципи щодо дій в інтересах дітей у системі кримінального 

правосуддя (1997 р.) [60]; Рекомендація Ради Європи "Про нові способи боротьби 

із злочинністю неповнолітніх і роль правосуддя у справах щодо 

неповнолітніх"(2003 р.) [144];Керівні принципи ООН щодо судочинства у 

питаннях дітей-жертв і дітей-свідків злочинів (Рeзолюція ЕКОСОР No 2005/20, 

2005 р.) [62]; Керівні принципи політики Ради Європи щодо комплексних 

національних стратегій із захисту дітей від насильства (2005 р.) [61]; Керівні 

вказівки Генерального Секретаря ООН: Підхід ООН до судочинства у справах 

неповнолітніх (2008 р.) [58]; Керівні принципи ООН щодо належного 

застосування і умов альтернативних форм піклування про дітей (2009 р.) [60]; 
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Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього 

до дітей (2010 р.) [60]; Принципи і керівні настанови щодо доступу до правової 

допомоги у системі кримінального правосуддя (ООН) (2012 р.) [136]. 

Незважаючи на рекомендаційний характер даних актів, їх положення не 

можуть бути залишені поза увагою у внутрішньому законодавстві, оскільки наша 

держава або була учасником конференцій, на яких ці акти приймалися, або 

виступала стороною у міжнародному договорі, що передбачає створення органів, 

до компетенції яких входить регулювання даних питань та видання відповідних 

актів.  

Так, національні судові органи досить часто в якості додаткового 

обґрунтування своєї позиції використовують положення рекомендаційних актів. 

У Листі Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 18.07.2013 р. №223-1134/0/4-13 міститься положення про те, що при 

здійсненні кримінального провадження щодо неповнолітніх суди зобов'язані 

забезпечувати точне й неухильне застосування діючого законодавства, 

своєчасний та якісний їх розгляд, керуватися Конституцією України, 

Кримінальним кодексом України (КК), Кримінальним процесуальним кодексом 

України (КПК), міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, зокрема Конвенцією ООН про права дитини від 20 

листопада 1989 року, Мінімальними стандартними правилами ООН, що 

стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх від 29 листопада 1985 

року (Пекінські правила), а також враховувати практику Європейського суду з 

прав людини, запроваджуючи їх положення у вітчизняну правозастосовну 

практику [91]. 

Крім того, згідно з нормами міжнародного права, якщо положення 

рекомендаційних актів протягом тривалого періоду використовуються тією чи 

іншою державою, то це дає підставу для перетворення таких положень у 

міжнародно-правовий звичай [15, с. 82]. 

Міжнародно-правовий звичай – це сформоване в практиці неписане правило 

поведінки, за яким суб’єкти міжнародного права визнають юридично обов’язкову 
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силу. Щокін Ю.В. вказує, що джерелом формування міжнародно-правових 

звичаїв є уявлення про загальнолюдські норми моралі й моральності як про 

правила поведінки, що відбивають об’єктивні історично сформовані 

закономірності, які забезпечують потреби суспільства в мирному розвитку і 

розкриваються у змісті філософсько-правових категорій свободи, рівності, 

гуманності й справедливості [216, с. 28].  

Щодо питання про місце та роль міжнародно-правового звичаю у 

міжнародному праві в літературі існують наступні точки зору. Насамперед, 

загальновизнаним є те, що міжнародне право засноване на звичаях. Деякі вчені 

вважали звичаї результатами правотворчості. Згідно з іншою точкою зору 

міжнародний звичай не є типовим для сучасності джерелом міжнародного права. 

З двома останніми позиціями погодитися важко, оскільки хоч звичай і піддався 

суттєвим змінам з плином часу, зокрема – з’явились нові механізми його 

створення, форми виразу, але він залишається типовим джерелом міжнародного 

права. Норми міжнародного звичаю мають однакову юридичну силу з нормами 

міжнародного договору [100, с. 209]. 

Слід підкреслити, що в даний час разом із стійким зростанням кількості 

міжнародних актів рекомендаційного характеру, підвищується і їх роль при 

здійсненні судочинства за участю неповнолітніх осіб. Це пояснюється 

всеосяжним характером їх норм, аналогів яким у сфері захисту прав 

неповнолітніх не вироблено ні в одній державі. 

Наступним критерієм класифікації стандартів часто є сфера дії 

міжнародних актів. Так, виділяють універсальні та регіональні міжнародні 

стандарти. Перші діють на території різних континентів (Загальна Декларація 

прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права), а другі 

лише в межах певного регіону (Європейська конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод, Американська конвенція прав людини, Африканська 

хартія прав людини і народів). 

Найблішь повно та детально міжнародні стандарти забезпечення прав 

неповнолітніх у кримінальному провадженні сформульовані у Мінімальних 
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стандартних правилах ООН, які стосуються відправлення правосуддя щодо 

неповнолітніх («Пекінські правила») [114].  

Основною ідеєю їх прийняття стало сприйняття правосуддя щодо 

неповнолітніх як складової частини процесу національного розвитку кожної 

країни в рамках всебічного забезпечення соціальної справедливості для усіх 

неповнолітніх, що повинно сприяти захисту молоді та підтримці мирного порядку 

в суспільстві. Особливу увагу Пекінські правила приділяють утриманню 

неповнолітніх правопорушників під вартою [114]. Зокрема, Правилом 13 

передбачається, що утримання під вартою до суду застосовується до 

неповнолітніх лише як крайній захід і лише протягом найкоротшого періоду часу. 

Тож по можливості утримання під вартою повинно бути замінено іншою 

альтернативною мірою. Під час утримання під вартою дані особи мають право на 

гідне поводження з ними, а також на захист своїх прав і всю необхідну допомогу - 

соціальну, психологічну, медичну та іншу [114]. Окремі стандарти поводження з 

неповнолітніми ув'язненими, а також тими, що знаходяться під вартою у процесі 

досудового розслідування  конкретизовані у Мінімальних стандартних правилах 

поводження з ув'язненими 1955 року і Правилах ООН, що стосуються захисту 

неповнолітніх, позбавлених волі 1990 року [113; 134]. 

Стандарти судового провадження і винесення судового рішення у справах 

про злочини неповнолітніх закріплені в 17 правилі та передбачають: 

- співмірність заходів впливу з обставинами і тяжкістю злочину, а також із 

потребами неповнолітнього і суспільства; 

- ґрунтовний розгляд питання про обмеження особистої свободи 

неповнолітнього, зведення таких обмежень до мінімуму; 

- необхідність позбавлення особистої свободи неповнолітнього 

правопорушника тільки у випадках вчинення ним серйозного діяння із 

застосуванням насильства проти інших осіб або неодноразового вчинення інших 

серйозних правопорушень, а також за відсутності іншого відповідного заходу 

впливу; 
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- неможливість застосування до неповнолітньої особи покарання у вигляді 

смертної кари, а також застосування до такої особи будь-якого роду тілесних 

покарань [114]. 

Таким чином, Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються 

здійснення правосуддя щодо неповнолітніх, є основоположним міжнародним 

документом, що визначає цілі та завдання здійснення правосуддя щодо 

неповнолітніх, порядок його здійснення, принципи винесення судового рішення 

та обрання необхідних заходів впливу. Проте Пекінські правила в основному 

містять міжнародні стандарти забезпечення прав неповнолітніх підозрюваних і 

обвинувачених. 

Міжнародні стандарти забезпечення прав інших неповнолітніх учасників 

(потерпілих, свідків) кримінального провадження сформульовані в ряді інших 

міжнародно-правових актів (Декларації основних принципів правосуддя для 

жертв злочинів і зловживання владою 1985 року [36], Керівних принципах, що 

стосуються правосуддя з питань, пов'язаних з участю дітей-жертв і свідків 

злочинів 2005 року [62], Керівних принципах щодо дій в інтересах дітей в системі 

кримінального правосуддя 1997 року (Віденські керівні принципи) [155, с. 311-

314], Керівних принципах Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, 

дружнього до дітей [60] (2010 р.). 

Відповідно до положень зазначених документів неповнолітнім потерпілим і 

свідкам у кримінальному провадженні повинні бути забезпечені: 

а) доступ до правосуддя та право на справедливий суд (надання повної 

інформації про хід судового розгляду та прийняті рішення; забезпечення 

можливості висловити власну думку і побоювання; захист особистого життя; 

забезпечення безпеки потерпілому, а також членам його сім’ї і свідкам з їх боку; 

запобігання невиправданих затримок у провадженні); 

б) справедлива реституція, тобто відшкодування заподіяної злочином 

шкоди самими правопорушниками або третіми особами, що несуть 

відповідальність за їхню поведінку, а у випадках порушення кримінального 
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законодавства посадовими особами, представниками державних органів - за 

рахунок держави; 

в) надання необхідної юридичної, психологічної, соціальної та іншої 

допомоги з урахуванням потреб неповнолітнього з метою забезпечення 

можливості ефективної участі на усіх етапах здійснення правосуддя. 

Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, 

дружнього до дітей прийняті для того, щоб правосуддя завжди було 

доброзичливим до дітей, незалежно від того, хто вони і що вони зробили [60].  

Неодноразові допити, оточення та процедури, що залякують, 

дискримінація - безліч подібних дій збільшують біль і травми дітей, які, можливо, 

вже знаходяться у великій біді та потребують захисту. Всі без виключення діти - 

якщо вони є потерпілим, свідком або злочинцем - повинні отримувати вигоду від 

підходу «діти передусім». Керівні принципи правосуддя, дружнього до дітей, 

були розроблені для захисту дітей і молоді від вторинної віктимізації з боку 

системи правосуддя, зокрема шляхом заохочення використання холістичного 

підходу до дитини, заснованого на узгоджених міждисциплінарних методах 

роботи [60].  

Керівні принципи правосуддя, дружнього до дітей встановлюють загальні 

елементи правосуддя, дружнього до дітей, які поинні мати місце під час та після 

судового розгляду, зокрема: 

- інформація та консультації (з моменту першої участі в системі правосуддя або 

інших компетентних органів та протягом усього цього процесу, діти та їхні 

батьки повинні невідкладно отримувати належну інформацію: про їх права, 

про відповідні системи та процедури, з урахуванням конкретного місця, яке 

дитина буде мати та ролі, яку він / вона може відігравати в провадженні, а 

також про різні процесуальні дії; про існуючі механізми підтримки дитини, 

яка бере участь у судових або позасудових процедурах; про доцільність та 

можливі наслідки судового або позасудового розгляду; де це доречно, про 

обвинувачення або переслідування у зв’язку з їх скаргою; про час і місце 

судового розгляду та інші відповідні заходи, такі як слухання, якщо це 
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особисто зачіпає дитину; про загальний хід і результат судового розгляду або 

втручання; про наявність захисних заходів; про існуючі механізми оскарження 

рішень, які зачіпають інтреси дитини; про існуючі можливості для отримання 

відшкодування від правопорушника або держави через судочинство, 

альтернативне цивільне судочинство або інші процедури; про доступність 

послуг (медичних, психологічних, соціальних, усного та письмового 

перекладу, тощо) або організації, які можуть надати підтримку, а також засоби 

доступу до таких послуг у поєднанні з фінансовою підтримкою у кризовій 

ситуації, якщо така застосовується; про будь-які спеціальні заходи, доступні 

для захисту їхніх інтересів, якщо вони проживають у іншій державі);  

- захист приватного та сімейного життя (недоторканність приватного життя та 

персональних даних дітей, які є або були залучені до судових чи позасудових 

розглядів та інших заходів, повинні бути захищені відповідно до 

національного законодавства);  

- безпека (під час усіх судових і позасудових розглядів або інших заходів діти 

повинні бути захищені від шкоди, включаючи залякування, репресалії та 

вторинну віктимізацію);  

- підготовка фахівців (усі фахівці, які працюють з дітьми і для дітей, повинні 

отримувати необхідну міждисциплінарну підготовку з питань прав і потреб 

дітей різних вікових груп, а також щодо процедур, які адаптовані до них); 

- багатопрофільний підхід (при повній повазі права дитини на приватне та 

сімейне життя, слід заохочувати тісну співпрацю між різними фахівцями для 

отримання повного розуміння дитини, а також оцінки його/її правового, 

психологічного, соціального, емоційного, фізичного та пізнавального стану);  

- позбавлення волі (будь-яка форма позбавлення волі дітей має бути крайнім 

заходом і бути застосованою на найбільш короткий відповідний періоду 

часу) [60]. 

Окремо встановлються також правила здійснення правосуддя, дружнього до 

дітей, під час судового розгляду: забезпечення права на доступ до суду та 

судового процесу, надання юридичних послуг та здійснення представництва, 
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забезпечення права дитини бути почутою і висловлювати свої думки, уникнення 

невиправданих затримок, організація провадження, середовища та мови, дружніх 

до дітей, дотримання прав дітей при опитуванні та зборі заяв. 

Міжнародні стандарти, закріплені у Керівних принципах правосуддя, 

дружнього до дітей актуальні для всіх можливих учасників судового засідання 

або сторін поза судовим засіданням і застосовуються незалежно від статусу 

дитини, а також до конкретних груп особливо вразливих дітей.  

Керівні принципи щодо дій в інтересах дітей в системі кримінального 

правосуддя 1997 року (Віденські принципи) закріплюють обов'язок держави 

поважати права і свободи неповнолітніх учасників кримінального судочинства, 

визначають заходи захисту прав дитини, поділяючи їх на заходи загального 

застосування, конкретні заходи та заходи, які повинні бути вжиті на 

міжнародному рівні [53]. 

Заходами загального характеру, згідно з Віденськими принципами, є визнання 

послідовного і всеосяжного підходу держав у сфері судочинства щодо 

неповнолітніх, а також визнання неподільності всіх прав дітей. Це вимагає від 

держав - учасниць при здійсненні кримінальної політики щодо неповнолітніх 

забезпечення обліку та відображення у повному обсязі міжнародних стандартів, 

що стосуються захисту прав дітей. На правоохоронні органи з моменту вступу 

підлітка в перший контакт із системою кримінального правосуддя покладається 

обо’язок надавати неповнолітньому відповідну інформацію про його права та 

обов'язки, встановлені міжнародними документами.  Крім того у суспільстві та 

засобах масової інформації повинна бути проведена робота щодо ознайомлення 

дітей з відповідними документами, що містять міжнародні стандарти 

забезпечення їх прав та свобод. 

До конкретних заходів у сфері забезпечення прав дітей у кримінальному 

провадженні Віденські керівні принципи, головним чином, відносять приведення 

чинного національного законодавства у відповідність з міжнародними 

стандартами, зобов’язуючи держави: 

- прийняти процесуальні норми, які комплексно враховують інтереси дітей 
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(пп. «A» п. 14); 

- проаналізувати чинне законодавство та законопроекти з метою виявлення 

наслідків дії цих норм на дітей (пп. «B» п. 14); 

- накласти заборону на пред'явлення кримінального обвинувачення особам, 

які не досягли віку кримінальної відповідальності (пп. «C» п. 14); 

- забезпечити спеціалізацію судів у справах неповнолітніх, які вчинили 

злочин (пп. «D» п. 16); 

- застосовувати широкий діапазон альтернативних і виховних заходів на 

стадіях досудового та судового провадження (п. 15) [155, с. 311-314]. 

На міжнародному рівні Віденські керівні принципи рекомендують 

встановлювати тісну співпрацю між усіма існуючими міжнародними органами 

(Комісією ЕКОСОР щодо попередження злочинності та кримінального 

правосуддя, Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, Дитячим 

фондом ООН, Комітетом ООН з прав дитини та ін.), які спільно повинні 

проводити наукові дослідження, здійснювати контроль за використанням і 

застосуванням чинних міжнародних стандартів. Крім того, згідно з пп. «C» п. 28 

Віденських керівних принципів в рамках такого співробітництва необхідно 

створювати програми підготовки суддів, прокурорів, адвокатів та інших 

співробітників правоохоронних органів, що працюють з дітьми, які перебувають у 

конфлікті з законом або є іншими учасниками кримінального судочинства, а 

також підготовку навчальних довідників, інших інформаційних матеріалів для 

ознайомлення дітей з їх правами в системі правосуддя [155, с. 311-314]. 

У багатьох міжнародних документах робиться акцент на стандартах 

правосуддя, стандартах судового розгляду справ за участю неповнолітніх, на 

нашу думку, недоцільно класифікувати міжнародні стандарти здійснення 

кримінального судочинства за участю неповнолітніх осіб на стандарти судового 

провадження і досудового провадження. Як правильно стверджує Спесивов Н.В. 

подібний розподіл є досить умовним, адже все те, що є обо’язковим для суду 

(здійснення кримінального провадження компетентними посадовими особами, що 

володіють достатньою кваліфікацією, без непотрібних затримок, з наданням 
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правової або іншої необхідної допомоги, за участю законних представників, за 

умови дотримання правил конфіденційності, презумпції невинуватості і права на 

перегляд рішення вищестоящими органами), є обов'язковим і при здійсненні 

досудового розслідування [167, с. 70]. 

Спесивов Н.В. у своєму дисертаційному дослідженні пропонує виділяти дві 

групи міжнародних стандартів здійснення кримінального судочинства за участю 

неповнолітніх: загальні стандарти прав усіх неповнолітніх учасників 

кримінального судочинства, що діють на усіх стадіях провадження та спеціальні, 

які діють в залежності від процесуального становища неповнолітніх [167, с. 71]. 

Таким чином, аналіз сутності і значущості міжнародних правових 

стандартів забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні 

дозволяє поділити їх на три групи за критерієм їх спрямованості на відповідних 

учасинків кримінального провадження: 

1. міжнародні правові стандарти загального спрямування (стосуються прав 

усіх неповнолітніх учасників кримінального провадження), такі як: 

- право на доступ до правосуддя і справедливий судовий розгляд 

(компетентність і неупередженість органів, які здійснюють кримінальне 

судочинство, невідкладний характер здійснення провадження, недопущення 

невиправданих затримок під час судового розгляду, право на безкоштовну 

кваліфіковану допомогу, поінформованість неповнолітніх щодо всіх 

процесуальних дій, прав та обов'язків, забезпечення можливості висловити власну 

думку, право на перегляд судового рішення вищестоящим судом); 

- право на свободу та особисту недоторканність (забезпечення безпеки 

неповнолітнього на всіх етапах кримінального провадження, зокрема і під час 

судового розгляду, повага до особистості дитини, його думки, прав і свобод); 

2. міжнародні правові стандарти спеціального спрямування (діють у 

залежності від процесуального становища неповнолітніх осіб, залучених до сфери 

кримінального процесу): 

- стандарти прав неповнолітніх, щодо яких здійснюється кримінальне 

переслідування (співмірність заходів кримінального процесуального впливу, 
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заходів процесуального примусу з особливостями особистості правопорушника і з 

обставинами правопорушення; перевага несудових способів вирішення 

кримінального правового конфлікту за участю неповнолітнього); 

- стандарти прав неповнолітніх потерпілих і інших неповнолітніх учасників 

кримінального судочинства (право на захист у важких ситуаціях при здійсненні 

кримінального провадження, дотримання інтересів дітей, які виступають у 

кримінальному провадженні в якості потерпілих і свідків (встановлення 

мінімального числа допитів і їх тривалості, перерв в процесі дачі показань свідків, 

таких термінів судового розгляду і в такий час дня, що відповідає віку і рівню 

зрілості дитини), справедлива реституція, відшкодування заподіяної злочином 

шкоди самими правопорушниками або державою); 

3. міжнародні стандарти у сфері попередження злочинності серед 

неповнолітніх, що покладають обов'язок вжиття заходів із попередження 

злочинності неповнолітніх на державу. 

Ми пропонуємо не відокремлювати міжнародні стандарти у сфері 

попередження злочинності серед неповнолітніх, а розглядати їх у комплексі із 

вищезазначеними стандартами забезпечення прав неповнолітніх учасників 

кримінального провадження, мотивуючи це наступним. Дуже часто держава 

починає боротися із підлітковою злочинністю вже після появи несприятливих 

наслідків і спричинення неповнолітнім фізичної або моральної шкоди. Проте, 

допускаючи підліткову злочинність, суспільство тим самим створює умови для 

дорослої злочинності, а тому неабияку роль у вихованні соціально здорового 

населення відіграють міжнародні стандарти у сфері попередження злочинності 

серед неповнолітніх (Керівні принципи запобігання злочинності серед 

неповнолітніх 1990 року, Керівні принципи щодо дій в інтересах дітей у системі 

кримінального правосуддя 1997 року). Ер-Ріядські керівні принципи акцентують 

увагу держав перш за все на профілактиці, яка являє собою найкращий і найбільш 

фундаментальний спосіб подолання дитячої злочинності [8, с. 18]. При прийнятті 

процесуальних рішень і проведенні слідчих дій особливе значення має специфіка 

міжособистісних стосунків у сім'ї неповнолітнього учасника кримінального 
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провадження. Часто інтереси сім'ї певним чином впливають на результати 

провадження, а тому першочергове значення у питанні профілактики 

правопорушень неповнолітніх, як зазначено в Ер-Ріядських принципах, повинно 

відводитися сім'ї, як первинній основі, яка є відповідальною за виховання дітей і 

підготовку їх до життя у суспільстві. Пунктами 52-54 Керівних принципів 

запобігання злочинності серед неповнолітніх державам рекомендується 

застосовувати спеціальні закони і процедури, спрямовані на більш ефективний 

захист прав неповнолітніх і їх сімей [59]. Таким чином, врахування міжнародних 

стандартів у сфері попередження злочинності серед неповнолітніх є обов’язковим 

заходом, оскільки усі без виключення міжнародні стандарти, які спрямовані на 

захист прав дітей, покликані відповідати загальній меті – захисту дітей, як 

майбутьного здорової нації, повинні знайти своє місце та виконувати відведену їм 

роль. 

Міжнародні стандарти забезпеченння прав неповнолітніх учасників 

кримінального провадження повинні застосовуватись у всіх випадках, у яких діти, 

з будь-яких причин та у будь-якій якості, контактують зі співробітниками будь-

яких компетентних органів або служб, відповідальних за реалізацію 

кримінального законодавства та мають за мету забезпечення дотримання усіх 

прав дитини. Визнання міжнародних стандартів забезпеченння прав 

неповнолітніх учасників кримінального провадження є значним кроком уперед. 

Однак, завдання буде виконане у повній мірі лише тоді, коли зміни можна буде 

спостерігати і на практиці. 
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Висновки до розділу 1 

1. Правосуддя у кримінальному провадженні – це судова діяльність, яка 

здійснюється судом у визначеній процесуальній формі, із застосуванням норм 

матеріального права та дотриманням усіх спеціальних процесуальних гарантій, 

шляхом розгляду кримінальних проваджень, а також винесення  за результатами 

повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження 

законного, обґрунтованого, вмотивованого та справедливого рішення із 

застосуванням або незастосуванням заходів кримінально-правового впливу. 

Правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх – судова 

діяльність, яка здійснюється судом у визначеній процесуальній формі, із 

застосуванням норм матеріального права та дотриманням усіх спеціальних 

процесуальних гарантій, шляхом розгляду кримінальних проваджень за участю 

неповнолітніх осіб, а також винесення  за результатами повного та об’єктивного 

дослідження обставин кримінального провадження законного, обґрунтованого, 

вмотивованого та справедливого рішення із застосуванням або незастосуванням 

заходів кримінально-правового впливу. 

2. Судовий розгляд кримінального провадження за участю неповнолітніх – 

це здійснення адаптованого та націленого на задоволення потреб і прав дитини 

розгляду кримінального провадження у судовому засіданні за участю 

неповнолітніх осіб у такий спосіб, щоб було забезпечено право кожної 

неповнолітньої особи на участь та розуміння процедури судового засідання, на 

повагу до приватного та сімейного життя, її честі та гідності. 

3. Права і свободи людини, а у нашому випадку дитини, є основним 

критерієм, що визначає призначення, зміст і форму здійснення кримінального 

судочинства, а тому задачами правосуддя у кримінальному провадженні за 

участю неповнолітніх осіб є: дотримання усіх прав неповнолітніх осіб під час 

судових розглядів, з урахуванням збалансованості з правами інших учасників 

кримінального провадження; надання спеціального захисту усім неповнолітнім 

учасникам кримінального провадження; забезпечення пропорційності заходів 
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впливу на неповнолітніх шляхом максимальної індивідуалізації процесу та 

підвищеної уваги до вивчення їх особистості; попередження вчинення злочинів 

неповнолітніми; ресоціалізація неповнолітніх, повернення їх до нормального 

життя у суспільстві. 

4. Першими історичними згадками про охорону державою прав 

неповнолітніх учасників кримінального провадження були: щодо неповнолітніх 

правопорушників – положення Законів XII таблиць, щодо неповнолітніх 

потерпілих – закони Хетського царства; щодо неповнолітніх свідків – Звід законів 

царя Хаммурапі. 

5. Міжнародні правові стандарти забезпечення прав неповнолітніх осіб у 

кримінальному провадженні - загальноприйняті норми і принципи міжнародного 

права, положення міжнародних договорів, а також норми рекомендаційного 

характеру, які визначають основи здійснення кримінального провадження за 

участю неповнолітніх осіб, перелік їх прав та свобод із встановленням 

мінімального рівня, на якому вони повинні бути закріплені у національному 

законодавстві та дотримуватись у практичній діяльності, а також обов’язок 

держав щодо їх забезпечення, охорони й захисту.  

6. Міжнародні правові стандарти забезпечення прав неповнолітніх осіб у 

кримінальному провадженні за критерієм їх спрямованості на відповідних 

учасників кримінального провадження поділяються на:  

1) міжнародні правові стандарти загального спрямування (стосуються прав 

усіх неповнолітніх учасників кримінального провадження):  

а) право на доступ до правосуддя і справедливий судовий розгляд 

(компетентність і неупередженість органів, які здійснюють кримінальне 

судочинство, невідкладний характер здійснення провадження, недопущення 

невиправданих затримок під час судового розгляду, право на безкоштовну 

кваліфіковану допомогу, поінформованість неповнолітніх щодо всіх 

процесуальних дій, прав та обов’язків, забезпечення можливості висловити 

власну думку, право на перегляд судового рішення вищестоящим судом);  
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б) право на свободу та особисту недоторканність (забезпечення безпеки 

неповнолітнього на всіх етапах кримінального провадження, зокрема і під час 

судового розгляду, повага до особистості дитини, його думки, прав і свобод);  

2) міжнародні правові стандарти спеціального спрямування (діють у 

залежності від процесуального становища неповнолітніх осіб, залучених до сфери 

кримінального процесу):  

а) стандарти прав неповнолітніх, щодо яких здійснюється кримінальне 

переслідування (співмірність заходів кримінального процесуального впливу, 

заходів процесуального примусу з особливостями особистості правопорушника і з 

обставинами правопорушення; перевага несудових способів вирішення 

кримінального правового конфлікту за участю неповнолітнього);  

б) стандарти прав неповнолітніх потерпілих і інших неповнолітніх 

учасників кримінального судочинства (право на захист у важких ситуаціях при 

здійсненні кримінального провадження, дотримання інтересів дітей, які 

виступають у кримінальному провадженні в якості потерпілих і свідків 

(встановлення мінімального числа допитів і їх тривалості, перерв в процесі дачі 

показань свідків, таких термінів судового розгляду і в такий час дня, що 

відповідає віку і рівню зрілості дитини), справедлива реституція, відшкодування 

заподіяної злочином шкоди самими правопорушниками або державою);  

3) міжнародні стандарти у сфері попередження злочинності серед 

неповнолітніх, що покладають обов’язок вжиття заходів із попередження 

злочинності неповнолітніх на державу. 
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РОЗДІЛ 2 

СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ ЗА УЧАСТЮ 

НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ 

 

2.1. Забезпечення прав та законних інтересів неповнолітнього 

підозрюваного, обвинуваченого 

 

Важливим правовим питанням сьогодення залишається злочинність 

неповнолітніх, яка постійно привертає увагу вчених і практиків. Неабиякої 

акуальності в умовах здійснення судової реформи набуває саме процесуальна 

діяльність судів. Здійснення кримінального судочинства щодо неповнолітніх 

повинно бути направлено перш за все не на покарання неповнолітньої особи, а на 

запобігання вчиненню нових злочинів неповнолітніми і сприяння виправленню 

таких осіб. Цей аспект є надзвичайно значимим з огляду на дані статистики, які не 

можуть бути залишені без уваги. Так, протягом 2016 року судами було розглянуто 

у першій інстанції 4458 кримінальних проваджень щодо неповнолітніх осіб. У 

2015 році ця цифра була значно меншою та становила 3558 кримінальних 

проваджень, а у 2014 - 5702. Наведені дані дають можливість зробити висновок 

про те, що спостерігався деякий спад у дитячій злочинній діяльності у 2015 році, 

проте у 2016 році ми знову бачимо її зростання [4; 5; 6]. Кількість засуджених 

неповнолітніх осіб у 2014 році становила 4,9 тис або 4, 8 % від загальної кількості 

усіх засуджених. У віці від 14 до 16 років вчинили злочини 1,4 тис. неповнолітніх 

осіб, що становить 28,4 % неповнолітніх засуджених, у віці від 16 до 18 років 

вчинили злочини 3,5 тис. осіб, або 71,6 % [164].  У 2015 році кількість засуджених 

неповнолітніх осіб, вдповідно, була дещо меншою і становила 4,6 тис, або 4, 8 %. 

У віці від 14 до 16 років вчинили злочини 1,4 тис. неповнолітніх осіб, що 

становить 30,9 % неповнолітніх засуджених, у віці від 16 до 18 років вчинили 

злочини 3,2 тис. осіб, або 69,1 % [165].  Кількість засуджених неповнолітніх осіб у 

2016 році становила 3,5 тис або 4,6 % від загальної кількості засуджених. У віці 

від 14 до 16 років вчинили злочини понад 1 тис. неповнолітніх осіб, що становить 
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29,1 % неповнолітніх засуджених, у віці від 16 до 18 років вчинили злочини 2,5 

тис. осіб, або 70,9 % [166]. Аналізуючи наведені статистичні дані, можемо 

стверджувати, що значних змін за останні три роки не спостерігається. У зв'язку з 

цим постає питання про достатність і гарантованості прав неповнолітніх 

підозрюваних, обвинувачених під час розгляду кримінального провадження 

судом. А це, безперечно, є свідченням актуальності обраної тематики 

дослідження та необхідності удосконалення існуючої процедури кримінального 

провадження на стадії судового розгляду, зокрема. 

Значна кількість наукових напрацювань з питань здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх підтверджує наявність підвищеного інтересу до 

особливої соціальної групи населення – дітей. Зокрема, дослідження гарантій 

прав і свобод особи під час здійснення судового провадження щодо неповнолітніх 

знаходимо у працях видатних вчених-правників: Гідулянової Є.М., 

Гончаренка В.Г., Горбачова В.П., Гречаної І.В. Грошевого Ю.М., 

Зеленського С. М., Ілейка В.Р., Каніщева А.В., Карпова Н.С., Керевича О.В., 

Левендаренка О.О., Луговцової С.А., Манової Н.С., Марковічевої О.Я., 

Мельникової Е.Б., Міхеєнка М.М., Мудрецької Г.В., Нора В.Т., Пономарьової Т.І., 

Рабцевіча О.І., Романюка В.В., Строговича М.С., Тація В.Я., Тертишника В.М., 

Удалової Л.Д., Фойницького І.Я., Хісматулліна Р.С., Циганюк Ю.В., 

Цикової О.В., Шибіка В.П., Яроша О.В., та інших.  

Підвищений інтерес до неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні 

обумовлений в першу чергу психологічними та фізіологічними особливостями 

даної групи населення, а також особливим ставленням держави до дітей, як до 

основи нації та її майбутнього. Адже морально-духовне становлення дітей, їх 

підготовка до активної, соціально значущої, сповненої особистісного змісту 

життєдіяльності є найважливішою складовою розвитку суспільства та держави.  

Так, законодавцем у ч. 2 ст. 484 КПК України закріплено, що під час 

кримінального провадження щодо неповнолітнього, в тому числі під час 

провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру, 

слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, що беруть у ньому 
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участь, зобов’язані здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше 

порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його віковим та 

психологічним особливостям, роз’яснювати суть процесуальних дій, рішень та їх 

значення, вислуховувати його аргументи при прийнятті процесуальних рішень та 

вживати всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного впливу на 

неповнолітнього [80]. Такий підхід цілком відповідає провадженню політики 

держави, спрямованої на створення ефективного та гуманістичного механізму 

здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.  

Згідно думки Строговича М.С., при розслідуванні та судовому розгляді 

справ про злочини неповнолітніх перше та основне – це як провести процес і як 

вирішити справу, щоб вплинути належним виховним чином на самого 

неповнолітнього правопорушника, вернути його на правильний шлях навчання та 

праці, убезпечити його від негативного впливу антисоціальних елементів [172, с. 

474].  

У даному контексті позитивним є досвід зарубіжних країн, зокрема, 

Польщі. Особливе відношення польського законодавця до неповнолітнього 

злочинця можна прослідкувати у ст. 3 Закону “Про процедуру розгляду справ 

непоновнолітніх”, де зазначається, що під час провадження за участю 

неповнолітнього слід прагнути досягнення позитивних змін в особистості та 

поведінці неповнолітнього і в міру необхідності належного виконання одного з 

батьків або опікуна своїх обов’язків щодо неповнолітніх, беручи до уваги 

зацікавленість громадськості. У роботі з неповнолітніми необхідно враховувати 

особу неповнолітнього, зокрема вік, стан здоров’я, рівень розумового і фізичного 

розвитку, риси характеру і поведінки, а також причини і ступінь деморалізації, 

характер оточуючого середовища і умов проживання неповнолітнього [131, с. 

125]. 

У Бельгії для розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх осіб 

створено спеціальні суди, які багато уваги приділяють з’ясуванню умов 

виховання неповнолітнього правопорушника, ретельно досліджують його особу, а 

також аналізують можливість перевиховання підлітка [217, с. 94]. 
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Узагальнюючи здійснення кримінального судочинства у Франції 

Е.Б. Мельникова зазначає, що у французькому законодавстві стосовно 

неповнолітніх більше уваги приділяється саме заходам впливу. Судочинство 

щодо неповнолітніх у Нідерландах відзначається також відновлюючою 

спрямованістю, оскільки застосовується широкий спектр альтернативних 

покаранню заходів впливу на неповнолітнього [149, с. 21]. 

Однак варто також відмітити, що існує досить тривожна тенденція у 

багатьох державах щодо ставлення до молодих правопорушників, як до 

дорослих [20]. 

Комітет міністрів Ради Європи, розглядаючи питання якнайкращого 

забезпечення інтерсів дітей у кримінальному провадженні, наголошує на тому, що 

один лише каральний підхід не відповідає керівним принципам правосуддя щодо 

неповнолітніх, як сформульовано у статті 40 Конвенції Організації Об’єднаних 

Націй про права дитини, проте інтервенції переважно соціально-освітнього 

характеру набагато більше відповідають даному документу та являються більш 

ефективними на практиці [45]. 

Загалом нашим законодцем обрано такий же підхід, проте упущено одну 

деталь, яка з огляду на потребу виховання здорового покоління є досить 

важливою – це прагнення досягнення позитивних змін в особистості та поведінці 

неповнолітнього, який цілком можливо оступився, скоївши злочин. У зв’язку з 

висловленим вбачаємо за необхідне доповнити ч. 2 ст. 484 КПК України 

наступним: “а також сприяти досягненню позитивних змін в особистості та 

поведінці неповнолітнього”.  

Варто відмітити, що чинним КПК України здебільшого враховані 

міжнародні стандарти кримінального провадження щодо неповнолітніх, а також 

зарубіжний досвід країн романо-германської правової системи. Главою 38 КПК 

України передбачено особливості кримінального провадження щодо 

неповнолітніх, зокрема: визначено порядок кримінального провадження щодо 

неповнолітніх, врегулюввано питання предмету доказування, участі законних 

представників, процедуру проведення процесуальних дій за участю 
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неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, застосування запобіжних 

заходів, закріплено особливості судового розгляду щодо неповнолітніх та порядок 

застосування примусових заходів виховного хаарктеру до неповнолітнього 

обвинуваченого, а також до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної 

відповідальності [80]. 

Однак з огляду на динамічний характер розвитку суспільства, стандартів, 

які пропонуються міжнародним співтовариством, здавалось би, детально 

врегульовані правові інститути все ж потребують удосконалення. 

Влучно зазначають Мудрецька Г.В. та Цикова О.В., що специфічне правове 

становище у суспільстві осіб, які не досягли повноліття, диктує необхідність 

регламентувати особливі правила і процедури поводження з неповнолітніми 

правопорушниками на усіх стадіях кримінального процесу [119, с. 141]. 

 Тому, враховуючи, перш за все, практиту здійснення судового провадження 

щодо неповнолітніх у нашій державі, вимоги сьогодення та позитивний 

міжнародний досвід, ми вважаємо за необхідне більш детально зупинитись на 

питаннях, які потребують уваги та повинні бути враховані у законодавчій та 

практичній діяльності.  

На думку процесуалістів, правила провадження у злочинах щодо 

неповнолітніх націлені на створення додаткових гарантій повного, всебічного та 

об’єктивного дослідження обставин злочину, виявлення причин та умов вчинення 

злочинів неповнолітніми, реалізації ним своїх процесуальних прав, застосування 

обґрунтованих і справедливих кримінальних процесуальних заходів впливу на 

неповнолітнього, з урахуванням даних про його особистість і вчинений злочин. 

Зважаючи на вікові та психологічні особливості неповнолітнього, 

визначальну роль впливу оточуючого середовища та формування характеру 

дитини, законодавець передбачив певні відмінності судочинства щодо 

неповнолітніх, яке визначається як особливим підходом до захисту їх прав, так і 

колом обставин, які необхідно обов’язково встановити у кримінальному 

провадженні [31, с. 669]. 

Так, ст. 485 КПК України визначено обставини, що підлягають 
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встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, зокрема: 

1) повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік (число, 

місяць, рік народження), стан здоров’я та рівень розвитку, інші соціально-

психологічні риси особи, які необхідно враховувати при індивідуалізації 

відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. За наявності даних про 

розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з психічною хворобою, 

повинно бути також з’ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх 

дій і в якій мірі міг керувати ними; 

2) ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння; 

3) умови життя та виховання неповнолітнього; 

4) наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального 

правопорушення. 

Важливим питанням, яке досі залишається не вирішеним остаточно як 

законодавцем, так і у наукових колах, є визначення психологічних особливостей 

неповнолітніх учасників кримінального провадження, як обставини, яку 

необхідно обов’язково встановити у кримінальному провадженні. 

Зокрема, Р.С. Хісматуллін пояснює необхідність встановлення додаткових 

гарантій для неповнолітнього, залученого до кримінального провадження, тим, 

що «фізичний і морально-психологічний розвиток неповнолітніх ще не 

завершено», а дану категорію осіб характеризують перш за все «вікові та 

морально-психологічні особливості» [210, с. 42]. С.А. Луговцова зазначає, що 

«вік, а також соціально-психологічні особливості (у тому числі відсутність у них 

якостей дорослих, фактично недостатня здатність захищати себе самостійно) 

служать підставами для встановлення додаткових гарантій прав і законних 

інтересів даної категорії осіб у кримінальному процесі» [99, с. 20]. На думку 

О.В. Марковічевої, особливий правовий статус неповнолітнього у кримінальному 

процесі визначає його «соціальна і психофізіологічна незрілість» [104, с. 37]. 

Справедливою є позиція І.Я. Фойницького щодо того, що неповнолітніх свід 

визначати як «осіб з недорозвиненою свідомістю і ніжною сприйнятливістю, з 
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незміцнілим характером і швидкою здатністю захоплюватися прикладом» [208, с. 

514-515]. 

Є.М. Гідулянова вказує, що під час кримінального провадження щодо 

неповнолітнього слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, що 

беруть у ньому участь, зобов’язані здійснювати процесуальні дії у порядку, що 

найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його 

віковим та психологічним особливостям, роз’яснювати суть процесуальних дій, 

рішень та їхнє значення, вислуховувати його аргументи, приймаючи процесуальні 

рішення, та вживати всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного 

впливу на неповнолітнього [22, с. 19].  

Цілком очевидно, що вченими-правинками звертається особлива увага на 

психологічні особливості неповнолітніх, що скоїли кримінальне правопорушення. 

Пунктом 1 ст. 485 КПК України визначено, що під час судового розгляду 

кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми з’ясовуються “інші 

соціально-психологічні риси особи” [80]. Дане формулювання носить оціночний 

характер, а тому досить складно визначити стуктуру таких відомостей, оскільки 

подібне формулювання не відображає повною мірою обставини, що підлягають 

встановленню. Крім того законодавцем у ст. 486 КПК України передбачено 

процедуру отримання таких відомостей у разі необхідності при призначенні 

покарання і обранні заходу виховного характеру, шляхом призначення 

психологічної експертизи [80]. Даний підхід вважаємо таким, що суперечить 

положенням ст. 485 КПК України та інтересам неповнолітніх обвинувачених. 

Дещо по-іншому вирішено це питання у кримінально-процесуальному 

законодавстві Республіки Таджикистан [29, с. 111]. Так, ст. 425 Кримінально-

процесуального кодексу Республіки Таджикистан закріплюється обов’язок 

з'ясовувати питання про обмежену осудність, а також наступні дані про 

особистість неповнолітнього: його вік, стан здоров'я і рівень розвитку, 

психологічні риси, які необхідно враховувати при індивідуалізації 

відповідальності або обрання запобіжного заходу виховного характеру, тим 

самим звернувши увагу особи, яка приймає рішення у кримінальному 
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провадженні, на максимальну індивідуалізацію процесу і облік даних про особу 

при визначенні заходів впливу на неповнолітнього [190]. Такий підхід вважаємо 

цілком обґрунтованим та вмотивованим, адже він виключає можливість дискусії з 

приводу необхідності призначення психологічної експертизи, вставнолюючи 

обов’язковий характер даного процесуального заходу на стадії судового розгляду.  

Здійснивши аналіз норм КПК України, що регламентують власне порядок 

судового провадження, додаткові гарантії у контексті досліджуваного питання, 

надані законом неповнолітньому обвинуваченому, знайшли своє відображення 

при реалізації положень ст. 486 КПК України. 

КПК України у числі випадків обов'язкового призначення експертизи 

(комплексної психолого-психіатричної та психологічної експертизи 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого) називає наступні:  

1) необхідність вирішення питання про наявність у неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого психічного захворювання чи затримки 

психічного розвитку та його здатності повністю або частково усвідомлювати 

значення своїх дій і керувати ними в конкретній ситуації (комплексна психолого-

психіатрична експертиза); 

2) необхідність з’ясування рівня розвитку, інших соціально-психологічних 

рис особи неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, які необхідно 

враховувати при призначенні покарання і обранні заходу виховного характеру 

(психологічна експертиза).  

А це свідчить про те, що законодавець обрав факультативний характер 

призначення експертизи у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. 

Питання про обов'язкове призначення експертизи для встановлення 

здатності неповнолітнього підсудного усвідомлювати фактичний характер і 

суспільну небезпеку своїх дій, а також обставин, що характеризують його особу, в 

Республіці Казахстан, закріплено на рівні закону. КПК Республіки Казахстан (ч. 1 

ст. 489) передбачає, що для вирішення питання про наявність у неповнолітнього 

підозрюваного, обвинуваченого психічного захворювання або аномалії розвитку і 

його здатності повністю або частково усвідомлювати свої дії та керувати ними в 
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конкретній ситуації призначення комплексної психолого-психіатричної 

експертизи є обов'язковим. Частина 2 зазначеної статті передбачає факультативне 

призначення психологічної експертизи для з'ясування рівня інтелектуального, 

вольового, психічного розвитку, інших соціально-психологічних рис особистості 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого [189]. 

Статистичні показники України свідчать про значну поширеність 

проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи. За даними 

галузевої статистичної звітності, доля комплексних судово-психіатричних 

експертиз складає 12–13%, а серед судово-психіатричних експертиз неповнолітніх 

їх питома вага є втричі більшою [54]. 

У більшості випадків метою призначення експертизи є “визначення 

психічного стану” або “встановлення осудності” обвинуваченого, “визначення 

психологічних особливостей правопорушника” [56]. 

Надаючи неповнолітньому, який притягається до кримінальної 

відповідальності, додаткові процесуальні гарантії, у числі яких обов'язкова участь 

захисника і законного представника у кримінальному провадженні, закон апріорі 

передбачає, що неповнолітній самостійно не може в повній мірі захищати свої 

права і законні інтереси у кримінальному судочинстві. Дотримуючись такої 

позиції обов'язкове призначення комплексної психолого-психіатричної 

експертизи видається логічним заходом, спрямованим на забезпечення всебічного 

вивчення особи обвинуваченого з метою виконання не лише каральної функції 

кримінального судочинства, але і виховної. 

Так, у Листі Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 16 січня 2017 року № 223-66/0/4-17 “Про практику 

здійснення судами кримінального провадження щодо неповнолітніх” вказується 

про необхідність надання суду додаткової об'єктивної інформації про ризики 

вчинення обвинуваченим повторно злочину, можливість його виправлення без 

позбавлення або обмеження волі (необхідність ізоляції) з огляду на соціально-

психологічні характеристики особистості обвинуваченого [94]. 

Серед вітчизняних вчених це питання підіймалось неодноразово, що 
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свідчить як про актуальність, так і про відсутність єдиного підходу у вирішенні 

даного питання. Так, С.М. Зеленський наголошує на обов’язковості призначення і 

проведення експертизи щодо осіб, які не досягли віку кримінальної 

відповідальності [51, с. 10]. Проте у даному випадку мова не іде про 

неповнолітніх, які досягли віку кримінальної відповідальності та щодо яких 

здійснюється кримінальне провадження із застосуванням покарання.  В.В. 

Романюк у своєму монографічному дослідженні “Кримінальне судочинство щодо 

неповнолітніх” вказує на обов’язковість постановки та обговорення у суді 

питання, як правило на етапі попереднього розгляду справи суддею про 

проведення комплексної психолого-психіатричної і психологічної експертиз 

неповнолітнього обвинуваченого та пропонує доповнити ст. 315 КПК України 

вказівкою про те, що “з метою підготовки до судового розгляду суд з’ясовує 

питання про призначення відповідної експертизи”
 
[150, с. 166-167]. У даному 

випадку мова іде знову ж таки про факультативне призначення судом експертизи 

як комплексної психолого-психіатричної так і психологічної.  

За словами О.В. Яроша, судово-психологічна експертиза як засіб 

встановлення істини є джерелом доказів у судовому розгляді, тому пропонується 

визнавати її обов'язковим компонентом судових експертиз при розгляді 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх [219, с. 10].  

Справедливо зазначає О.О. Левендаренко про те, що неповнолітні з різним 

рівнем інтелектуального та вольового розвитку, різним темпераментом та 

характером, різним колом інтересів неоднаково реагують на процедуру розгляду 

кримінального провадження про скоєний підлітком злочин. У зв’язку з цим 

вивчення і використання психологічних особливостей неповнолітніх 

правопорушників є однією з умов, що впливають на ефективність практики 

кримінального процесу [90, с. 14]. 

Не менш вагомим, на думку О.Ю. Ланя, є також встановлення соціально-

психологічних рис неповнолітнього (темперамент, рівень загального розвитку, 

інтереси, ціннісні орієнтації тощо), що має досить важливе значення, оскільки 

саме від них залежить міра покарання винної особи [89, с. 206].  
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Як слушно зазначає В. Г. Гончаренко, призначення такої експертизи 

повинно бути обумовленим важливістю обставин, які відомі або можуть бути 

відомі особі і які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, без чого 

встановлення істини у справі є ускладненим [27, с. 18].  

Беручи до уваги вищенаведене, зважаючи на особливий предмет 

доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, а також 

особливості фізіологичного та психологічного стану таких осіб, пропонуємо 

закріпити обов’язкове призначення судом комплексної психолого-психіатричної 

експертизи у кожному судовому провадженні щодо неповнолітніх, за 

виключенням проведення такої екпертизи під час досудового рзслідування у 

конкретному кримінальному провадженні. 

Також зважаючи на існування певних організаційних труднощів у 

проведенні комплексних психолого-психіатричних експертиз, а також того, що ні 

кримінальний, ні кримінальний процесуальний закон не встановлюють значення, 

яке мають мати такі експертизи у судовому провадженні у випадках, якщо 

неповнолітній визнається осудним, вважаємо за необхідне звернути увагу на 

наступні моменти. 

Так, доречним буде зазначити, що при встановленні ступеня розумової 

відсталості неповнолітнього з'ясовується не просто відповідність рівня розвитку 

неповнолітнього віковій нормі. Діагностика відхилень у психічному розвитку 

неповнолітнього є лише першим етапом експертної оцінки, другий же і основний 

етап полягає саме у вирішенні питання про те, чи міг неповнолітній, що володіє 

встановленими віковими особливостями психіки, у випадку вчинення 

інкримінованого йому злочинного діяння повністю усвідомлювати фактичний 

характер своїх дій та керувати ними. 

Вирішення цього головного питання за наявності психічної відсталості, не 

пов'язаної з душевною хворобою, здійснюється на підставі ступеня відхилення 

реального рівня психічного розвитку неповнолітнього від існуючих вікових 

стандартів. При цьому можливі три варіанти відповідей: 1) неповнолітній повною 

мірою міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними; 2) неповнолітній 
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не в повній мірі міг усвідомлювати фактичний характер своїх дій та керувати 

ними; 3) неповнолітній не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати 

ними. 

При першому варіанті висновку експерта наявність розумової відсталості у 

неповнолітнього повинна бути врахованою судом у якості пом'якшуючої 

обставини при призначенні виду і міри покарання, згідно з положеннями ст. 66 

КК України. 

Третій варіант відповіді, як правило, пов'язаний з наявністю психічної 

патології, яка може проявлятись у вигляді хронічного психічного захворювання, 

тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого 

стану психіки, і по суті означає визнання неповнолітнього неосудним, що тягне за 

собою відповідні юридичні наслідки. Так, відповідно до ч. 2 ст. 19 КК України не 

підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно 

небезпечного діяння, передбаченого КК України, перебувала в стані неосудності, 

тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними 

внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної 

діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. Г.К Тетерятник 

зазначає, що визначення процесуального статусу цієї категорії суб’єктів 

кримінального провадження пов’язано з тим, що вони вчинили суспільно 

небезпечне діяння чи кримінальне правопорушення, не усвідом-люючи своїх дій 

та їх наслідків, а відтак не здатні оцінити та скористатися у повному обсязі 

власними правами й обов’язками [182]. До такої особи за рішенням суду можуть 

бути застосовані примусові заходи медичного характеру [79].  

Складнішою є ситуація, коли неповнолітній не в повній мірі усвідомлював 

значення своїх дій в силу наявного відставання його в психічному розвитку. 

Значення даного чинника не може бути зведене лише до обставини, яка 

пом'якшує відповідальність. При встановленні експертом неможливості підлітка в 

повній мірі розуміти значення своїх дій в силу наявного відставання в психічному 

розвитку, у висновку повинні бути відображені також причини такого відставання 

та рекомендації щодо можливих способів усунення відставання у розвитку за 
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допомогою медико-педагогічних заходів впливу. У такому випадку висновок 

експерта повинен бути підставою для застосування до неповнолітнього 

рекомендованих експертом заходів впливу, у тому числі для обов'язкового 

застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного 

характеру [102, с. 67]. 

Щодо психологічної частини даної експертизи, то тут важливим є 

визначення експертом рівня розвитку, інших соціально-психологічних рис особи 

неповнолітнього обвинуваченого, які також повинні бути враховані як при 

обранні тактики проведення процесуальних дій за участю такої особи так і при 

призначенні судом покарання та обранні заходу виховного характеру. 

Відтак, значимість експертизи, яка встановлює у процесі доказування у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітнього здатність усвідомлювати 

фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій, рівень психічного розвитку 

та інші особливості особи, пояснюється не тільки загальними завданнями 

кримінального судочинства, але й спеціальними задачами здійснення правосуддя 

щодо неповнолітніх - забезпеченням пропорційності заходів впливу на 

неповнолітнього шляхом максимальної індивідуалізації процесу та підвищеною 

увагою до вивчення його особистості. 

З огляду на вітчизняний досвід, законодавчий досвід зарубіжних країн, 

задачі судового розгляду у відношенні неповнолітніх, вважаємо за необхідне 

закріпити на законодавчому рівні положення про обов'язкове проведення 

комплексної психолого-психіатричної експертизи в усіх кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх під час судового провадження, для вирішення 

питання про здатність неповнолітнього усвідомлювати фактичний характер і 

суспільну небезпеку своїх дій і керувати ними, а також для встановлення рівня 

психічного розвитку та інших особливостей особистості з метою застосування 

належної правової процедури до неповнолітнього учасника кримінального 

провадження. 

Будь-яке порушене право людини, зокрема дитини, може бути відновлено за 

допомогою певної судової процедури. Однак забезпечити ефективний захист прав 
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і свобод учасників кримінального судочинства лише в порядку судового розгляду, 

на наш погляд, не завжди представляється можливим, оскільки усі кореспондуючі 

у кримінальному провадженні процесуальні процедури повинні бути гарантіями 

доступності, рівності та справедливості не тільки на стадії судового провадження, 

але й під час досудового провадження.  

Як вірно зазначила О.І. Рабцевіч, якщо в державі відсутня ефективна 

процедура захисту і відновлення порушеного права, то будь-які інші права, 

закріплені в законодавстві, стають просто декларативними положеннями, 

юридичною фікцією [141, с. 3]. Тому ми вважаємо за необхідне розглянути 

питання фіксації процесуальних дій за участю неповнолітніх підозрюваних за 

допомогою технічних засобів під час досудового розслідування з метою їх 

подальшого використання під час судового провадження, шляхом ознайомлення 

суду із оригінальними примірниками технічних носіїв інформації, на яких 

зафіксовано процесуальні дії за участю неповнолітніх.  що в свою чергу 

сприятиме забезпеченню права дитини на справедливий судовий розгляд з 

найменшим травматичним ефектом.  

Відомі науковці, зокрема М. М. Міхеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко [116, с. 

210], В. П. Горбачов [135, с. 63-64], Ю. М. Грошевий [32, с. 287], Л. Д. Удалова 

[191, с. 158], В. М. Тертишник [181, с. 478], визначають слідчі (розшукові) дії як 

частину процесуальних дій, що пов’язані з виявленням, фіксацією та перевіркою 

доказів у кримінальному провадженні. Оскільки основним способом збирання, 

дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні є саме слідчі 

(розшукові) дії, то належне їх проведення та оформлення/фіксація отриманих 

даних є надзвичайно важливою складовою кримінального провадження, адже суд 

встановлює фатичні обставини кримінального провадження та з’ясовує істину 

шляхом дослідження та оцінки отриманих доказів. 

Згідно зі ст. 103 КПК України формами фіксування кримінального 

провадження є: 

1)  протокол; 

2) носій інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані 
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процесуальні дії; 

3) журнал судового засідання. 

Фіксація ходу і результатів слідчих (розшукових) дій за участю 

неповнолітніх підозрюваних покликана впершу чергу забезпечити максимально 

повне і правильне відображення процедури проведення та отриманих результатів, 

а також дотримання прав неповнолітніх учасників кримінального провадження та 

значно полегшує процес оцінки доказів судом під час судового провадження. 

Відповідно до ч.1 ст. 94 КПК України суд за своїм внутрішнім переконанням, яке 

ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин 

кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки 

зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з 

точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного 

процесуального рішення. 

Саме з огляду на вищевказане варто акцентувати увагу на особливості 

фіксації відповідних процесуальних дій, яка полягає у тому, що без належного 

процесуального оформлення отримана інформація не має необхідної доказової 

сили, а отже не зможе бути використана в якості доказу та не впливатиме на 

результат розгляду судом кримінального провадження. 

А тому окрім правильного проведення допиту, який би повною мірою 

відповідав інтересам неповнолітьного, важливим є також питання фіксації 

процедури проведення даної слідчої (розшукової) дії за участю неповнолітніх 

осіб.  

Аналіз практики свідчить про те, що слідчі не завжди дотримуються вимог, 

що ставляться до процедури проведення слідчих (розшукових) дій. У зв’язку цим 

вважаємо за необхідне зазначити що процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням у зазначених категоріях кримінальних проваджень потрібно 

доручати прокурорам, на яких покладено обов’язок щодо захисту прав і свобод 

дітей, а здійснення досудового розслідування забезпечувати виключно спеціально 

уповноваженими слідчими. Так, керівникам слідчого підрозділу варто 

дотримуватись вимог Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 9 серпня 
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2012 року № 686 “Про організацію діяльності органів досудового розслідування 

Міністерства внутрішніх справ України”, відповідно до положень якого слідчих 

для розслідування вказаної категорії кримінальних проваджень необхідно 

призначати з числа спеціально уповноважених на здійснення досудового 

розслідування щодо неповнолітніх [122]. Однак на практиці керівники органів 

досудового розслідування не завжди дотримуються вказаних вимог, що негативно 

впливає як на особу неповнолітнього учасника кримінального провадження, так і 

на процес досудового розслідування та судового розгляду кримінального 

провадження. 

Керівники органу досудового розслідування не у всіх випадках протягом 

доби призначають спеціально уповноваженого слідчого у кримінальному 

провадженні, навіть за наявності достовірної інформації про те, що кримінальне 

правопорушення вчинене неповнолітньою особою, що надалі тягне за собою 

негативні наслідки у вигляді проведення першочергових слідчих (розшукових) 

дій з неповнолітніми неуповноваженими на те особами, що суперечить вимогам 

ч. 2 ст. 484 КПК України. 

Щодо проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх 

підозрюваних, окрім вимог Глави 38 КПК України, необхідно пам’ятати і про 

низку інших важливих положень, що містяться у КПК України. Так, ст. 227 КПК 

України встановлено, що при проведенні слідчих (розшукових) дій за участю 

малолітньої або неповнолітньої особи забезпечується участь законного 

представника, педагога або психолога, а за необхідності - лікаря. Крім того, до 

початку слідчої (розшукової) дії законному представнику, педагогу, психологу 

або лікарю роз’яснюється їхнє право за дозволом ставити уточнюючі запитання 

малолітній або неповнолітній особі. 

Новелою чинного КПК України є проведення такої процесуальної дії, як 

допит неповнолітньої особи у відповідності з визначеними обмеженнями у 

тривалості, зокрема згідно з ч.2 ст. 226 КПК України допит малолітньої або 

неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад одну годину, а 

загалом - понад дві години на день. 
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 Ще однією особливістю проведення слідчих (розшукових) дій щодо 

неповнолітнього підозрюваного є вимога забезпечення участі у кримінальному 

провадженні батьків або інших законних представників неповнолітнього, 

закріплена ч.1 ст.488 КПК України.  

Ці та інші вимоги законодавця часто нівелюються слідчими на практиці, 

шляхом внесення неповних та недостовірних даних у протокол проведення 

слідчих (розшукових) дій, а також здійснення обробки інформації, отриманої під 

час допиту (редагування окремих виразів, переструктурування). Такі дії слідчих 

призводять до втрати, спотворення інформації, отриманої в результаті проведення 

слідчих (розшукових дій), в результаті чого суд не в змозі оцінити усі обставини 

кримінального провадження, що в свою чергу вимагає призначення повторного 

проведення слідчих (розшукових) дій, а це стає причиною затягування розгляду 

кримінального провадження і прийняття законного та обґрунтованого рішення у 

розумні строки. 

Досліджуючи основні способи фіксації результатів слідчих (розшукових) дій 

за участю неповнолітніх підозрюваних, варто зазначити, що протокол є основним 

процесуальним способом фіксації, мета якого – забезпечення можливості 

переконатися в обґрунтованості та законності проведеної слідчої (розшукової) дії. 

Для виявлення достовірної інформації під час фіксації слідчих (розшукових) 

дій з неповнолітніми підозрюваними у протоколі потрібно прагнути якомого 

повніше зберегти особливості мови неповнолітнього, його своєрідний, хоч і 

бідний лексикон, що характеризує рівень розвитку неповнолітнього, його 

навколишнє середовище і звички, адже усі висловлювання необхідні для 

розслідування, навіть короткі або віддалено пов’язані з подією злочину, повинні 

бути дослівно, без спотворень внесні до протоколу [209, с. 275], що досить часто є 

неможливим. 

Забезпечити виконання вимог національного законодавтсва та дотримання 

міжнародних стандартів при проведенні слідчих (розшукових) дій допоможе 

застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, з метою 

подальшого використання для перевірки та оцінки доказів судом на стадій 
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судового розгляду.  

О.В. Керевич стверджує, що визначення напрямів підвищення ефективності 

розкриття та розслідування кримінально караних діянь у нових умовах залежить 

від чіткого й ефективного правового та науково-технічного забезпечення 

діяльності органів досудового провадження [63, с. 367]. Як слушно зазначає Н.С. 

Карпов, виконання завдань щодо зміцнення законності та вдосконалення 

діяльності органів досудового розсдідування не можливе без постійного пошуку 

та впровадження в практику досвіду застосування новітніх досягнень науки й 

техніки [57, с. 7].  

Так, аудіо-, відеозапис показань неповнолітніх підозрюваних сприятиме 

процесу перевірки та оцінки доказів, що включає не тільки дослідження фактів, 

про які повідомлено в процесі слідчої (розшукової) дії, але і дасть змогу 

проаналізувати умови, методи та засоби отримання таких відомостей. 

Застосування технічних засобів фіксування, наприклад допиту неповнолітніх 

підозрюваних, сприятиме більш сумлінному ставленню органів досудового 

розслідування до виконання своїх обов’язків та забезпечить можливість 

здійснення контролю за правильністю тлумачення слідчими дій та висловлювань 

дітей з їх характерними особливостями.  

Використання технічних засобів фіксування кримінального провадження при 

проведенні сдідчих (розшукових дій) створить суттєві тактичні переваги, оскільки 

усі дії щодо фіксації здійснюватимуться спеціалістом, а слідчий зможе зосередити 

свою увагу на створенні атмосфери, яка б сприяла успішному досягненню цілей 

слідчої (розшукової) дії. 

У ст. 107 КПК України визначено порядок застосування технічних засобів 

фіксування кримінального провадження. Так, застосування технічних засобів 

фіксування кримінального провадження є обов’язковим за наявності клопотанням 

учасників процесуальної дії, а також під час судового провадження. 

Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у 

випадках, якщо воно є обов’язковим, тягне за собою недійсність відповідної 

процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком 
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випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її 

здійснення чинними [80]. 

Фіксація ходу та результатів слідчих (розшукових) дій за участю 

неповнолітніх підозрюваних на відео- та аудіоносіях забезпечить сумлінне 

виконання обов’язків усіма учасниками процесуальної дії, а також дасть змогу 

судді, у разі виинкнення такої необхідності під час судового провадження, 

дослідити звуко- чи відеозапис процесуальної дії, що мала місце під час 

досудового розслідування та яка становить важливе значення для вивчення 

обставин кримінального провадження та винесення законного, обґрунтованого і 

вмотивованого рішення . 

Враховуючи вищенаведене, ми пропонуємо запровадити обов’язкове 

застосування технічних засобів фіксування під час проведення слідчих 

(розшукових) дій за участю неповнолітніх з метою якнайкращого та повного 

забезпечення прав дитини у кримінальному провадженні, виконання міжнародних 

стандартів у сфері захисту неповнолітніх осіб та збільшення ефективності як 

досудового, так і судового провадження. 

Обов’язкове застосування технічних засобів фіксування слідчих 

(розшукових) дій за участю неповнолітніх підозрюваних повно і точно 

відображатиме мовні особливості дитини, попереджуватиме можливі заяви під 

час судового розгляду зацікавлених осіб про незаконні прийоми ведення 

досудового розслідування, сприятиме уникненню проведення повторних слідчих 

(розшукових) дій, а також дасть можливість на будь-якому етапі кримінального 

провадження перевірити правильність тактики проведення та виконання 

особливих вимог законодавства у сфері захисту прав неповнолітніх осіб, шляхом 

використання таких записів як під час досудового розслідування, так і в суді.  

З метою удосконалення чинного кримінального процесуального 

законодавства України щодо забезпечення прав неповнолітніх підозрюваних, 

обвинувачених у кримінальному провадженні пропонуємо: 

1. Доповнити ч. 2 ст. 484 КПК України та викласти у наступній редакції:  

«Стаття 484. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх 
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2. Кримінальне провадження щодо неповнолітньої особи, в тому числі, 

якщо кримінальне провадження здійснюється щодо декількох осіб, 

хоча б одна з яких є неповнолітньою, здійснюється слідчим, який 

спеціально уповноважений керівником органу досудового 

розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо 

неповнолітніх. Під час кримінального провадження щодо 

неповнолітнього, в тому числі під час провадження щодо застосування 

примусових заходів виховного характеру, слідчий, прокурор, слідчий 

суддя, суд та всі інші особи, що беруть у ньому участь, зобов’язані 

здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше порушує 

звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його віковим та 

психологічним особливостям, роз’яснювати суть процесуальних дій, 

рішень та їх значення, вислуховувати його аргументи при прийнятті 

процесуальних рішень та вживати всіх інших заходів, спрямованих на 

уникнення негативного впливу на неповнолітнього, а також сприяти 

досягненню позитивних змін в особистості та поведінці 

неповнолітнього.» 

 

2.  Статтю 486 КПК України викласти у такій редакції:   

«Стаття 486. Комплексна психолого-психіатрична екпертиза 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 

1. Суд зобов’язаний своєю ухвалою доручити експертній установі, 

експерту або експертам проведення комплексної психолого-

психіатричної ексфопертизи неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого для вирішення питання про наявність у 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого психічного 

захворювання чи затримки психічного розвитку та його здатності 

повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій і керувати 

ними, а також для з’ясування рівня розвитку, інших соціально-

психологічних рис особи неповнолітнього підозрюваного чи 
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обвинуваченого, які необхідно враховувати при призначенні покарання і 

обранні заходу виховного характеру, за виключенням випадку, коли 

така експертиза була проведена на стадії досудового розслідування.» 

Судове провадження щодо неповнолітніх осіб суттєво відрізняється від 

судового провадження щодо дорослих осіб, що обумовлено наявністю особливого 

учасника - особи, яка не досягла віку вісімнадцяти років, тому вимагає 

запровадження особливих процедур, покликаних поважати особисті права та 

гідність усіх дітей і враховувати їх вразливість, брати до уваги їх вік і ступінь 

зрілості, а також особливі потреби тих, які можуть бути фізично чи розумово 

неповноцінними або мати труднощі у спілкуванні.  

 

2.2. Неповнолітній потерпілий та його представник у кримінальному 

провадженні 

 

Захист прав та інтересів потерпілих є однією із фундаментальних функцій 

кримінального судочинства, а тому значна увага в рамках системи кримінальної 

юстиції повинна бути направлена на врахування фізичних, соціальних, 

психологічних та матеріальних втрат, завданих потерпілим від злочинів.  

В особливо важкому становищі перебувають діти-жертви злочинів. Як 

свідчить практика, достатньо велика кількість злочинів вчиняється саме щодо 

неповнолітніх осіб, які просто не в змозі ні усвідомити всієї протиправності 

скоюваних щодо них дій, ані захиститися від них [76, с. 11]. 

Статистика злочинів, скоєних проти неповнолітніх, в останні роки не може 

не викликати занепокоєння держави, адже від злочинів протягом 2016р. потерпіло 

444,6 тис. осіб, із яких 4,8 тис. – неповнолітні та 2,4 тис. – діти до 14 років [164]. 

Кількість потерпілих від злочинів у 2015 р. становила 412,7 тис. осіб, із числа 

яких 4,8 тис. – неповнолітні та 2,2 тис. осіб – діти до 14 років [165]. У 2014 р. 

кількість потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні становила 393,5 

тис. осіб, із числа яких 4,9 тис. -  неповнолітні [166].  
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Дослідженню процесуального статусу та гарантій захисту прав та інтересів 

потерпілого у науці кримінального процесу приділяли увагу такі вчені-правники, 

як В.Д. Адаменко, С.А. Альперт, М.Й. Вільгушинський, Є.М. Гідулянова, 

О.В. Захарченко, А.В. Кочура, О.П. Кучинська, Т.І. Присяжнюк, В.В. Романюк, 

А.О. Селіванов, Н.В. Сибільова, М.І. Сірий, Є.Г. Тарло, А.М. Титов, 

П.М. Туленкова, В.І. Шишкін, С.С. Шишкін.  

Незважаючи на значну кількість досліджень, залишаються не вирішеними 

та не дослідженими питання, що стосуються правового становища неповнолітніх 

потерпілих, зокрема реалізації ними своїх процесуальних прав. 

Міжнародні стандарти кримінального судочинства містять цілий ряд 

важливих положень, присвячених забезпеченню прав потерпілих. Надання 

особливого захисту, допомоги та підтримки неповнолітнім жертвам злочинів 

відповідно до їх віку, рівня зрілості і індивідуальних особливих потреб, серйозних 

фізичних, психологічних та емоційних наслідків злочинів з тим, щоб не допускати 

заподіяння їм додаткових неприємностей і травмувань в результаті їх участі у 

кримінальному судочинстві.  

Ратифікувавши 27 лютого 1991 року Конвенцію про права дитини, Україна 

взяла на себе низку зобов’язань у сфері захисту неповнолітніх, які знайшли своє 

відображення у національному законодавстві.  

Системний аналіз норм КПК України 1960 року [81] і чинного КПК України 

[80] дає підстави стверджувати, що особливе становище неповнолітніх у 

кримінальному процесі підтверджується закріпленим на законодавчому рівні 

порядком здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх 

правопорушників.  Таким чином, неповнолітні являють собою особливу соціальну 

групу, наділену спеціальним правовим статусом, який передбачає як правові 

обмеження так і встановлення додаткових юридичних засобів захисту прав і 

законних інтересів таких осіб, що підтверджується аналізом як міжнародно-

правових актів, присвячених правам дітей (Конвенція про права дитини, 

Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя 
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відносно неповнолітніх (Пекінські правила) та ін.), так і відповідних статей КК 

України та КПК України. 

Забезпечення прав неповнолітніх підозрюваних і обвинувачених досить 

активно досліджується як вітчизняними так і зарубіжними вченими-правниками і 

характеризується значними напрацюваннями у цій сфері, на відміну від питань, 

що стосуються неповнолітніх потерпілих, як учасників кримінального 

провадження.  

На наш погляд, вивчення проблемних аспектів процесуального статусу 

неповнолітніх потерпілих, зокрема, питань захисту прав та інтересів, а також 

представництва таких учасників кримінального провадження є необхідним для 

виконання завдання кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК 

України. 

З огляду на факт здійснення українським законодавцем реформування 

судочинства в цілому та кримінального судочинства, зокрема, досить актуальним 

питанням, що постає сьогодні перед науковцями та практиками є питання захисту 

прав та інтересів учасників кримінального провадження, що в силу своїх фізичних 

та психологічних особливостей потребують не лише визнання спеціального 

статусу, але й дієвих механізмів представництва своїх інтересів у межах 

кримінального судочинства.  

Що стосується неповнолітніх потерпілих, то тут питання неналежного 

представництва їх інтересів у кримінальному провадженні на стадії судового 

розгляду видається доволі актуальним. Враховуючи положення Конституції 

України, чинного Кримінально процесуального кодексу України та 

Кримінального кодексу України, а також міжнародних стандартів у сфері захисту 

дітей, закріплених у мінжнародно-правових актах, зокрема,  Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод  від 4 листопада 1950 року, Декларації 

прав дитини від 20 листопада 1959 року, Конвенції про права дитини від 20 

листопада 1989 року, Європейської конвенції про здійснення прав дітей від 25 

січня 1996 року, неповнолітні особи є учасниками кримінального процесу, які 

наділені не лише загальними процесуальними правами та обов'язками, а й 
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спеціальними, притаманними лише даній категорії осіб, що на практиці досить 

часто просто нівелюється іншими учасниками кримінального провадження. 

Варто зазначити, що згідно з положеннями статті 55 КПК України: 

«потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій 

кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової 

шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано 

майнової шкоди» [80]. 

Потерпілий відіграє значну роль як у досудовому розслідуванні так і у 

судовому провадженні. Надання потерпілим інформації особам, що здійснюють 

досудове розслідування та судове провадження, а також діяльність самого 

потерпілого сприяє доказуванню вчинення кримінального правопорушення. 

  Вважаємо за необхідне відмітити про наявність у правовій регламентації 

процесуального положення потерпілого позитивних досягнень, таких як надання 

статусу потерпілого юридичній особі, можливість визнання потерпілим близьких 

родичів і членів сім’ї постраждалої особи, можливість оскарження слідчому судді 

постанови про відмову у визнанні потерпілим. Проте є і багато прогалин, які 

потребують негайного врегулювання на законодавчому рівні, зокрема, відсутність 

достатніх гарантій захисту прав та належного представництва інтересів 

неповнолітніх потерпілих на стадії судового розгляду.  

Конституція України у ст. 52 проголошує: «Діти рівні у своїх правах 

незалежно від походження...» [74]. Слід зазначити, що дане положення 

розглядається як узагальнена норма щодо наділення неповнолітніх спеціальними 

правами, які б відповідали специфіці їх участі у правових відносинах та 

відображали особливості притаманні даним особам. 

У статті 2 КПК України сформульовано завдання кримінального 

провадження наступним чином: « Завданнями кримінального провадження є 

захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона 

прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження…і щоб 

до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна 

правова процедура » [80]. Звідси можна зробити висновок, що кримінальне 
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процесуальне законодавство покликане захищати права та інтереси усіх учасників 

кримінального провадження, у тому числі і потерпілих. При цьому наділяючи на 

законодавчому рівні спеціальним статусом усіх неповнолітніх учасників 

кримінального провадження, неповнолітні підозрювані та обвинувачені (Глава 38 

КПК України) наділяються також комплексом спеціальних гарантій захисту своїх 

прав та інтересів. Доцільним видається закріплення необхідних гарантій і для 

інших неповнолітніх учасників кримінального провадження, зокрема, потерпілих.  

У зв’язку з вищесказаним очевидним є те, що неповнолітні особи, які 

наділяються спеціальним статусом, що свідчить про особливий підхід при 

розгляді кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, є захищеними лише у 

випадку, коли вони у проваджені беруть участь в якості підозрюваного чи 

обвинуваченого. У той же час неповнолітній потерпілий, хоч і визнається 

законодавцем спеціальним суб’єктом та наділяється додатковими правами 

(особливий порядок допиту, інститут представництва тощо), проте вони є, на наш 

погляд, недостатніми для якнайкращого забезпечення інтересів дитини у 

кримінальному провадженні.   

Конвенцією про права дитини від 1989 року у ст. 3 гарантовано, що в усіх 

діях щодо дітей увага повинна приділятись якнайкращому забезпеченню інтересів 

дитини. Крім того, ст. 12 передбачено, що держави-учасниці забезпечують дитині, 

здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з 

усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється 

належна увага згідно з її віком і зрілістю. 3 цією метою дитині, зокрема, надається 

можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного 

розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через представника чи 

відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами 

національного законодавства [70]. 

Окрім того, ст. 3 Європейської конвенції про здійснення прав дітей від 1996 

року встановлено, що дитина, яка  внутрішнім  законодавством визнається такою,  

що має достатній рівень розуміння,  під час розгляду судовим  органом справи,  

що стосується її,  наділяється правами, використання яких вона може вимагати: 



 105 

отримувати всю відповідну інформацію; отримувати консультацію та мати 

можливість висловлювати свої думки; бути поінформованою про можливі 

наслідки реалізації цих думок та про можливі наслідки будь-якого рішення [43]. 

Ст. 4 Європейської конвенції гарантується право дітей подавати клопотання 

про призначення спеціального представника під час розгляду судовим органом, а 

у ст.5 закріплено можливість надання дітям додаткових процесуальних прав у 

зв'язку з розглядом судовим органом справ, що стосуються дітей [43]. 

Вищенаведені норми є міжнародними гарантіями спрямованими на захист 

особливого суб’єкта, у нашому випаду, неповнолітнього, незалежно від того яким 

учасником кримінального провадження він виступає, чи то обвинуваченим, чи 

потерпілим. Усі учасники, у разі якщо ними є неповнолітня особа, наділяються 

спеціальними правами та потребують захисту, який сприятиме якнайкращому 

забезпеченню інтересів дитини. 

Згідно з положеннями Керівних принципів Комітету Міністрів Ради Європи 

щодо судочинства, дружнього дитині, прийнятих Комітетом Міністрів 17 

листопада 2010 р. на 1098-му засіданні заступників міністрів принцип 

якнайкращого забезпечення інтересів дитини є необхідним для забезпечення 

належного та справедливого судового розгляду за участю неповнолітніх осіб [60]. 

Так, оцінюючи інтереси дітей, які беруть участь у судовому розгляді або на 

яких судовий розгляд матиме вплив, важливим є дотримання наступних вимог:  

думки і погляди дітей мають бути враховані належним чином; права дитини, такі 

як право на гідність, свободу і рівне ставлення повинні поважатися у будь-який 

час; усі відповідні органи повинні застосовувати комплексний підхід у цілях 

урахування усіх інтересів, що можуть бути під загрозою, у тому числі 

психологічне і фізичне здоров’я, матеріально-правові, процесуальні, соціальні та 

економічні інтереси дитини. Інтереси усіх дітей, що можуть брати участь у 

одному судовому провадженні, повинні оцінюватись окремо і повинен бути 

знайдений баланс у цілях узгодження потенційного конфлікту інтересів між 

дітьми. 
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Однією із гарантій якнайкращого забезпечення інтересів неповнолітніх 

учасників кримінального провадження, у нашому випадку неповнолітніх 

потерпілих, є обов’язкова участь професійного представника - адвоката, який 

надаватиме кваліфіковану правову допомогу та забезпечуватиме належний захист 

прав та інтересів таких учасників шляхом здійснення їх процесуального 

представництва. 

Потерпілого у кримінальному провадженні може представляти представник 

- особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником. Що 

стосується представництва неповнолітніх потерпілих у кримінальному 

провадженні, то згідно зі статтею 59 КПК України, якщо потерпілим є 

неповнолітня особа, до участі в процесуальній дії разом з нею залучається її 

законний представник [80]. 

Як законні представники можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а в 

разі їх відсутності - опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі 

родичі чи члени сім’ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і 

організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній (ч. 2 ст. 44 

КПК України) [80]. Однак, очевидно, що надати потерпілому дієву юридичну 

допомогу такий представник зможе тільки тоді, коли він є правником. 

Для більш обґрунтованого оперування поняттям представництва 

неповнолітніх потерпілих, вважаємо за необхідне визначитись із його змістом 

саме у кримінальному провадженні. Цікавим, на наш погляд, є визначення 

судового представництва, під яким Є.Г. Тарло пропонує розуміти вид діяльності 

особи, що бере участь у процесуальних відносинах задля надання юридичної 

допомоги особі, яку представляє, захисту його прав та законних інтересів у межах 

повноважень, наданих їй відповідною галуззю процесуального законодавства або 

процесуальних правил, включених в норми матеріального права, та узгоджених з 

репрезентованою особою [178, с. 29]. Звідси бачимо, що Є.Г. Тарло при 

визначенні сутності процесуального представництва робить акцент на наданні 

юридичної допомоги репрезентованій особі, що в нашому випадку можна 
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тлумачити як необхідність надання саме кваліфікованої допомоги, яка може мати 

місце у разі представництва інтересів неповнолітнього потрепілого адвокатом.  

Зокрема, С.С. Шишкін також притримується такої позиції, стверджуючи, 

що під метою кримінального процесуального представництва слід розуміти 

забезпечення прав і законних інтересів осіб інтереси яких представляються, 

надання правової і (або) іншої допомоги, необхідної для функціонування 

принципу змагальності, а також сприяння у встановленні сприятливих для даних 

осіб умов і в обґрунтуванні законності їх процесуальних вимог [214, с. 160]. 

Згідно з твердженням В.Д. Адаменка, процесуальне значення 

представництва полягає у тому, що воно об’єктивно сприяє здійсненню загальних 

завдань кримінального судочинства, так як представники допомагають 

втсановити істину у кримінальному провадженні, правильно застосувати закон, 

винести вмотивоване, обґрунтоване і справедливе рішення [3, с. 12].  

Представництво беззаперечно є складним явищем, яке включає в себе як 

правовідносини, так і процесуальну діяльність.  

Вартим уваги є твердження П.М. Туленкова, котрий розглядає питання 

представництва та відзначає, що під представництвом слід розуміти сукупність 

процесуальних і матеріальних правовідносин, а також процесуальну діяльність, 

яка здійснюється на основі цих відносин від імені однієї особи та в інтересах 

іншої особи. Представництво - це сукупність правових норм, що регулюють 

однорідні суспільні відносини, пов'язані з наданням однією особою правової або 

іншої допомоги іншій особі в захисті її прав і законних інтересів [185, с. 16]. 

На думку В.Д. Адаменка, особливу специфіку в кримінальних 

процесуальних відносинах становить захист об'єкта представництва. Вчений 

вважає, що об'єкт представництва у кримінальному провадженні - це 

кримінально-правові та кримінально-процесуальні інтереси. Кримінально-правові 

інтереси у випадку, коли здійснюється представництво потерпілої особи можуть 

мати місце при охороні матеріальних і моральних благ, порушених злочином. 

Моральний інтерес включає охорону представником честі і гідності громадян, 

яким заподіяно шкоду. Кримінально-процесуальні інтереси полягають у найбільш 
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повному здійсненні представником усіх процесуальних прав, що надаються 

законом потерпілій особі, а також активній участі в процесуальних діях з метою 

забезпечення справедливого провадження [3, с. 24].  

У цілому погоджуючись з думкою В.Д. Адаменка, необхідно додатково 

зазначити, що представництво також забезпечує реалізацію процесуальних прав 

осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Так, представництво сприяє 

реалізації права на судовий захист і стежить за тим, щоб учасниками процесу, 

зокрема посадовими особами органу досудового розслідування, а також слідчим 

суддею під час досудового розслідування, та суддею під час судового 

провадження, не порушувалися процесуальні норми. 

На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки: 

1. Завдання кримінального процесуального представництва полягає в 

наданні юридичної (правової) та іншої допомоги учаснику кримінального 

провадження, у нашому випадку - неповнолітньому потерпілому.  

2. Особливе значення має здійснення представництва компетентною у 

правових питаннях особою, що дозволяє найбільш повно і ефективно 

використовувати надані процесуальним законом можливості для відстоювання 

особою своїх прав та інтересів. 

Проаналізувавши права потерпілого, які закріплені у чинному КПК України 

у статті 56, можна стверджувати, що потерпілий здійснює активну участь у 

судовому розгляді кримінального провадження, що включає не лише право бути 

присутнім у судовому засіданні, а й подавати докази, давати пояснення, 

показання або відмовитись їх давати, знайомитись з матеріалами тощо. У 

випадку, коли потерпілий є неповнолітнім, дуже важливо, щоб при проведенні 

усіх процесуальних дій за його участю, враховувались його вік, рівень зрілості та 

інтелектуальні можливості, а також щоб були прийняті міри, які б сприяли 

розумінню судового розгляду самим неповнолітнім і забезпечували б можливість 

брати безпосередню участь у ньому.  

З урахуванням досить складної процедури судового розгляду, велика 

кількість неповнолітніх з нормальним розумовим розвитком не здатні в повній 
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мірі усвідомлювати всі складності і всі процесуальні зміни, що мають місце у залі 

судового засідання. 

Крім того, враховуючи психологічні та фізіологічні особливості дітей, існує 

ряд прав, які вони не в змозі реалізувати самостійно, більше того не в змозі це 

забезпечити і законні представники, що не володіють достатнім рівнем 

юридичних знань.  

Говорячи про надання ефективної допомоги неповнолітнім потерпілим, 

міжнародно-правові акти (Керівні принципи, що стосуються правосуддя з питань, 

пов'язаних з участю дітей-жертв та свідків злочинів, Керівні принципи Комітету 

міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей, Декларація 

основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою та 

ін.), перш за все, мають на увазі доступність для дітей-жертв, а також в окремих 

випадках членів їх сімей, юридичної допомоги. 

Так, відповідно до вимог Керівних принципів Комітету Міністрів Ради 

Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей, прийнятих Комітетом Міністрів 17 

листопада 2010 р. на 1098-му засіданні заступників міністрів, з моменту першого 

залучення до процедур судочинства і протягом усього процесу, діти та їхні батьки 

повинні швидко отримувати адекватну інформацію щодо:  їхніх прав, зокрема, 

конкретних прав, які має дитина у судових або позасудових процедурах розгляду, 

у яких вона бере або може брати участь, а також наявних інструментів для 

відновлення прав, у разі їхнього порушення, у т.ч. можливості вдаватися до 

судових або позасудових або інших заходів (інформація такого плану може 

включати інформацію щодо очікуваної тривалості судових процедур, можливості 

подання апеляції і незалежних механізмів подачі скарг); судової системи і 

процедур, зважаючи на конкретне місце дитини і роль, яку дитина гратиме у 

судовому процесі, різних процесуальних кроків; існуючих механізмів підтримки 

дитини під час її участі у судових і позасудових процедурах розгляду; доцільності 

і можливих наслідків судових або позасудових процесуальних дій; обвинувачень 

або заходів, відповідно вжитих за їхніми скаргами; часу і місця проведення 

судового провадження і інших відповідних заходів, таких як судові слухання, 
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якщо справа матиме вплив на дитину особисто;  загальних успіхів і наслідків 

судового провадження або втручання; наявності захисних заходів; існуючих 

механізмів перегляду рішень, які впливають на дитину; існуючих можливостей, 

щодо отримання відшкодування від кривдника або держави у судовому процесі, 

альтернативному цивільному провадженні або інших процесах; наявності служб 

(медичних, психологічних, соціальних, перекладацьких та інших) або організацій, 

які можуть надати допомогу, а також засобів доступу до таких послуг разом із 

фінансовою допомогою у надзвичайних випадках, якщо необхідно; будь-яких 

спеціальних домовленостей, які можливо укласти для забезпечення якнайкращого 

захисту інтересів дитини, якщо дитина є громадянином іншої країни [60]. 

Тож питання про забезпечення права потерпілого на юридичну допомогу є 

досить актуальним та таким, що потребує якнайшвидшого врегулювання на 

законодавчому рівні. Якщо особам, щодо яких здійснюється кримінальне 

переслідування, держава при необхідності гарантує отримання кваліфікованої 

юридичної допомоги при здійсненні кримінального провадження, то відносно 

потерпілих подібне положення не передбачено. 

У зв'язку з тим, що потерпілий, як правило, є особою, що не володіє 

юридичними знаннями, і тому погано орієнтуються у процедурі кримінального 

провадження, певні складнощі виникають при реалізації ним своїх прав, 

передбачених законом (наприклад, право брати участь у безпосередній перевірці 

доказів, підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора від 

підтримання державного обвинувачення,знайомитися з судовими рішеннями, 

журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в 

суді). 

Безумовно, що права потерпілих при здійсненні на них глибокого 

психотравмуючого впливу повинні бути захищені особливим чином та 

потребують кваліфікованої юридичної допомоги. 

Ми цілком підтримуємо позицію А.М. Титова та вважаємо, що для 

представника потерпілого слід встановити такі ж вимоги, як і до захисника. Такий 

захід сприятиме здійсненню справжньої змагальності у кримінальному 
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процесі [183, с. 141].  

З огляду на вищенаведене, необхідність здійснення представництва 

інтересів неповнолітніх потерпілих представниками, які в кримінальному 

провадженні можуть бути захисниками, тобто адвокатами, є абсолютно 

виправданим заходом. Діти повинні мати право на адвоката і кваліфіковане 

представництво, від власного імені, у судовому провадженні.   Особливо це 

стосується випадків, коли має місце або може мати місце конфлікт інтересів між 

дитиною і батьками або іншими зацікавленими особами. А тому діти повинні 

мати доступ до безкоштовної юридичної допомоги на таких самих або більш 

поблажливих, ніж для дорослих умовах. 

Адвокат, який представляє дитину, у свою чергу, повинен мати необхідну 

підготовку і знання у сфері прав дитини та пов’язаних з ними питань, постійно 

проходити підвищення кваліфікації і мати необхідні комунікативні вміння для 

спілкування з дітьми на їхньому рівні розуміння. Такий представник повинен 

надати дитині усю необхідну інформацію і пояснення стосовно можливих 

наслідків висловлених поглядів і/та думки дитини, про що нами уже згадувалось 

вище. Цілком очевидно, що законні представники, якими можуть бути батьки 

(усиновлювачі), а у разі їх відсутності - опікуни чи піклувальники, інші 

повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також представники органів опіки і 

піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває 

неповнолітній, не володіють необхідними знаннями та навиками у сфері надання 

юридичних послуг.   

Так, проведене анкетування суддів, працівників прокуратури та адвокатів 

показало, що 76 % опитаних респондентів підтримують запровадження інституту 

представництва інтересів неповнолітніх потерпілих представниками, які в 

кримінальному провадженні можуть бути захисниками – адвокатами та вважають 

це необхідною мірою задля забезпечення рівності усіх учасників кримінального 

провадження.  

Також 90 % опитаних суддів, прокурорів та адвокатів визнали за доцільне 

запровадження обов’язкового призначення неповнолітньому потерпілому 
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представника, який в кримінальному провадженні може бути захисником – 

адвокатом, у випадку коли має місце відмова від підтримання державного 

обвинувачення прокурором, а неповнолітній потерпілий висловив згоду на 

підтримання обвинувачення у суді. 

Згідно з положеннями КПК України якщо в результаті судового розгляду 

прокурор дійде переконання, що пред’явлене особі обвинувачення не 

підтверджується, він повинен відмовитися від підтримання державного 

обвинувачення. У разі відмови прокурора від підтримання державного 

обвинувачення в суді, головуючий роз’яснює потерпілому його право підтримувати 

обвинувачення в суді і якщо потерпілий висловить згоду на підтримання 

обвинувачення в суді, головуючий надає йому час, необхідний для підготовки до 

судового розгляду [80]. При цьому потерпілий, який погодився підтримувати 

обвинувачення в суді, користується усіма правами сторони обвинувачення під час 

судового розгляду, що в свою чергу потребує надання потерпілому належної 

правової допомоги, зокрема, коли потерпілим є неповнолітня особа. 

Беручи до уваги вищесказане, вважаємо за необхідне передбачити на 

законодавчому рівні обов’язкове представництво потерпілої особи, що не досягла 

вісімнадцяти років, представником, а саме особою, яка у кримінальному 

провадженні має право бути захисником, тобто є адвокатом.  

Наступним актуальним питанням з огляду на існуючі міжнародні стандарти 

забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні є створення 

таких умов під час судового провадження, щоб дитині не було завдано 

психологічної шкоди, зважаючи на особливості її віку, рівень психологічної 

підготовленості та інтелектуального розвитку. Забезпечити найбільш сприятливі 

умови проведення судових засідань з найменшим тиском на особу неповнолітнього 

можливо за допомогою здійснення судового розгляду у закритому засіданні. 

Відповідно до такої засади кримінального провадження як гласність і 

відкритість судового провадження та його повного фіксування технічними засобами 

у визначених законом випадках суд може прийняти рішення про здійснення 

судового провадження у закритому судовому засіданні.  
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Слід зауважити, що згідно з ч. 2 ст. 27 КПК кримінальне провадження в 

судах усіх інстанцій здійснюється відкрито, крім деяких випадків, коли суд може 

прийняти рішення про розгляд справи в закритому засіданні [80]. З характеру 

припису цієї норми відмічається, що суд має право, а не зобов'язаний це зробити. До 

таких випадків закон відносить: розгляд справи, в якій обвинуваченим є 

неповнолітній, або справи про злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи; необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні, або запобігання розголошенню відомостей про 

особисте та сімейне життя чи обставини, які принижують гідність особи; якщо 

здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до 

розголошення таємниці, що охороняється законом [92]. 

Таким чином, одним із таких випадків є участь у кримінальному 

провадженні неповнолітнього обвинуаченого (п. 1 ч. 2 ст. 27 КПК України). 

Передбачення такого заходу законодавцем спрямоване на захист 

недоторканості приватного життя неповнолітніх. 

У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про 

здійснення судового розгляду у закритому засіданні.  

 Відповідно до загальних засад кримінального провадження суд з'ясовує, чи 

є підстави для здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні та чи 

приймав слідчий суддя рішення (постановляв ухвалу) під час досудового 

розслідування про здійснення кримінального провадження у закритому судовому 

засіданні. 

Якщо слідчий суддя під час досудового розслідування постановив ухвалу 

про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні: а) 

впродовж усього судового провадження - судове провадження проводиться у 

закритому судовому засіданні; б) впродовж окремої частини судового провадження 

- суд, перевіривши наявність підстав для здійснення кримінального провадження у 

закритому судовому засіданні, приймає відповідне рішення. Якщо ж питання 

проведення кримінального провадження у такому засіданні не було предметом 

розгляду слідчого судді, суд, перевіривши наявність підстав, передбачених у ч. 2 ст. 
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27 КПК, може прийняти рішення про здійснення судового розгляду в закритому 

судовому засіданні.  

Порядок розгляду кримінального провадження (здійснення кримінального 

провадження у відкритому чи закритому судовому засіданні) може бути змінено 

ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням однієї із сторін. 

Важливими є розуміння того, що коли дитина стає учасником 

кримінального процесу, зокрема, бере участь у судовому розгляді, необхідно в 

кожному конкретному випадку враховувати вік такої особи, рівень зрілості, а також 

інтелектуальні здібності та емоційний стан. Відкритий судовий розгляд за участю 

неповнолітніх осіб може спричинити позбавлення останніх права на ефективну 

участь у змагальному кримінальному провадженні. 

Незважаючи на той факт, що гласність і відкритість судового провадження є 

умовами забезпечення права особи на справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод). Проте ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод містить правило, згідно з яким преса і публіка 

можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його 

частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в 

демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або 

захист приватного життя сторін, або - тією мірою, що визнана судом суворо 

необхідною, - коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити 

інтересам правосуддя [67].  

Крім того, Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються 

відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»), у ст. 8 

передбачають конфіденційність (закритість) провадження щодо неповнолітнього, 

визначаючи, що право неповнолітнього на конфіденційність має поважатись на всіх 

його етапах з метою заподіяння шкоди репутації неповнолітнього через непотрібну 

гласність [114]. Як зазначає Г.М. Омельяненко, керуючись саме цим положенням, у 

країнах, які дотримуються Мінімальних стандартів, заборонено у справах осіб, які 

не досягли 16 років, допуск представників преси, забороняється повідомлення в 
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засобах масової інформації відомостей про неповнолітнього і про обставини 

справи [124, с. 79]. 

Захарченко О.В. та Романюк В.В. підтримують посилення гарантій права 

неповнолітніх осіб на конфіденційність, оскільки такий підхід обумовлений в першу 

чергу метою ювенального правосуддя – забезпечення благополуччя 

неповнолітнього [50, с. 58].  

У Листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 16.01.2017 № 223-66/0/4-17 [93] міститься роз’яснення щодо 

застосування ч.2 ст. 27 КПК України. Так, суд у кожному окремому випадку 

повинен з’ясувати необхідність здійснення судового провадження за участю 

неповнолітнього у закритому судовому засіданні як упродовж всього судового 

провадження, так і окремої його частини (ч.2 ст. 27 КПК України). Зокрема, у разі 

надходження клопотання неповнолітнього обвинуваченого, його захисника або 

законного представника про здійснення судового розгляду за участю 

неповнолітнього обвинуваченого у закритому судовому засіданні правильним 

вбачається після з’ясування думки сторони обвинувачення та потерпілого 

задовольнити таке клопотання. Такий підхід цілком відповідає міжнародним 

зобов’язанням України, передбаченим, зокрема, п.8 Мінімальних стандартних 

правил ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх [114], ст. 

40 Конвенції ООН про права дитини [70], п.66 Зауважень загального порядку №10, 

2007 року Комітету ООН з прав дитини [93], п.54 Керівних принципів Комітету 

Міністрів Ради Європи “Про правосуддя, дружнє до дитини” [60], та судовій 

практиці ЄСПЛ ( справи “Т. Проти Великобританії” [235] та “ V. проти 

Великобританії [236]”). 

Отже, оскільки можливість здійснення судового розгляду за участю 

неповнолітнього обвинуваченого у закритому судовому засіданні є беззаперечно 

вмотивованим та необхідним заходом,  видається доцільним з метою недопущення 

негативного впливу судового розгляду на неповнолітніх учасників кримінального 

процесу, а також забезпечення їх активної участі у кримінальному провадженні, 

зокрема, у судовому провадженні, розширити перелік випадків, коли суд може 
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прийняти рішення про розгляд провадження у закритому судовому засіданні, 

включивши до нього кримінальні провадження, в яких потерпілим є неповнолітній. 

Досліджуючи можливі шляхи удосконалення процедури здійснення 

судового провадження з тим щоб кожному неповнолітньому учаснику 

кримінального провадження було гарантовано рівний та повний захист їх прав та 

інтересів, не можемо оминути питання спеціалізації суддів, адже саме на суддю 

покладається обов’язок здійснення правосуддя. 

Згідно з ч. 10 ст. 31 КПК України кримінальне провадження щодо розгляду 

стосовно неповнолітньої особи обвинувального акту, клопотань про звільнення від 

кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, їх продовження, зміну чи припинення, а також кримінальне 

провадження в апеляційному або касаційному порядку щодо перегляду прийнятих із 

зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, уповноваженим згідно із 

Законом України "Про судоустрій і статус суддів" на здійснення кримінального 

провадження стосовно неповнолітніх [80]. 

У ч.3 ст. 18 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» встановлюється, що у 

місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація із здійснення 

кримінального провадження щодо неповнолітніх. При цьому суддею, 

уповноваженим здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, може 

бути обрано суддю зі стажем роботи суддею не менше десяти років, досвідом 

здійснення кримінального провадження в суді і високими морально-діловими та 

професійними якостями, а у разі відсутності в суді суддів з необхідним стажем 

роботи суддя, уповноважений здійснювати кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх, обирається з числа суддів, які мають найбільший стаж роботи на 

посаді судді. Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх, не звільняються від виконання обов’язків судді відповідної інстанції, 

проте здійснення ними таких повноважень ураховується при розподілі судових 

справ та має пріоритетне значення [49]. 

Така спеціалізація була запроваджена у зв’язку з прийняттям нового КПК 

України і є безперечно, позитивним кроком на шляху удосконалення здійснення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
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кримінального провадження щодо неповнолітніх та таким, що наближає 

національне законодавство до міжнародних стандартів у сфері захисту дітей. 

Вбачаємо за необхідне визначитись із змістом поняття спеціалізації суддів 

та її значенням з огляду на продовження здійснення судової реформи у нашій країні. 

Н. В. Сибільова під змістом спеціалізації як принципу побудови судової 

системи розуміє наділення повноваженнями розглядати і вирішувати судові справи, 

що випливають з певного виду правовідносин, конкретний суд як елемент цієї 

системи. При цьому під спеціалізацією як принципом організації роботи певної 

судової установи мається на увазі визначення конкретного судді, який 

спеціалізується на розгляді судових справ, що також випливають з певного виду 

правовідносин, зокрема справ щодо неповнолітніх (так звана внутрішня 

спеціалізація) [157].  

М. І. Сірий зазначає, що класичним як для країн континентальної, так і 

англосаксонської правової сім’ї вважається розрізнене розуміння спеціалізації 

суддів і спеціалізації судів. Під поняттям спеціалізації суддів розуміється 

спеціалізація суддів окремого суду на розгляді визначених категорій справ [159].  

В. І. Шишкін в результаті вивчення досвіду різних країн стосовно 

спеціалізації судової системи зазначає, що виокремлюється два види спеціалізації: 

галузева та суб’єктна. Нас цікавить саме суб’єктна спеціалізація, адже вона 

реалізується через організацію всередині судових установ певних підрозділів 

(колегій, палат, дивізіонів), в яких розглядаються провадження, де виокремлено 

правовідносини з участю спеціального суб’єкта, наприклад, неповнолітніх, 

військовослужбовців, орендарів, подружжя та ін. [215, с.6] 

Ми цілком підтримуємо точку зору А. О. Селіванова з приводу того, що 

спеціалізація суддів у розгляді певних категорій справ сприяє поглибленню знань 

суддів у окремих галузях законодавства та практики його застосування, підвищенню 

професіоналізму, а отже, більш ефективному захисту прав і свобод людини, прав і 

законних інтересів юридичних осіб [125, с. 10]. 

За словами М.Й. Вільгушинського, “спеціалізація суддів є обов’язковою 

умовою підвищення якості судової діяльності. Запровадження спеціалізації (як 
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внутрішньої, так і зовнішньої) є науково обґрунтованою, законодавчо обумовленою 

вимогою часу, відповідає сучасним потребам суспільства для забезпечення більш 

ефективного і професійного здійснення захисту прав, свобод та охоронюваних 

законом інтересів людини у правовій державі” [17, с. 11].  

А.М. Мельник позитивно оцінює запровадження спеціалізації суддів у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх за чинним КПК України та 

окремої процесуальної форми кримінального провадження щодо неповнолітніх, що 

демонструє наявність у вітчизняній кримінальній процесуальній системі певних 

додаткових гарантій забезпечення прав неповнолітніх у кримінальному 

провадженні [107, с. 144]. 

Таким чином, здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх 

доручено розглядати найбільш кваліфікованим і досвідченим суддям, що є 

безперечно позитивним кроком, враховуючи значне збільшення уваги громадян до 

судової гілки влади та підвищення обізнаності у сфері загальнолюдських прав і 

свобод, закріплених у міжнародних актах, обов’язкових для нашої держави.  

Упровадження зазначеної спеціалізації викликано віковими особливостями 

неповнолітніх, що вимагає посилення їх правової захищеності. У зв’язку з цим 

поряд із загальними правилами, процесуальним законом визначені додаткові норми, 

спрямовані на підвищений захист прав неповнолітніх у кримінальному судочинстві. 

Проте мова іде лише про кримінальні провадження, у яких неповнолітній 

виступає в якості обвинуваченого, що в свою чергу породжує низку питань, які 

потребують вирішення. В той же час неповнолітній потерпілий, хоч і визнається 

законодавцем спеціальним суб’єктом та наділяється додатковими правами 

(особливий порядок допиту, інститут законних представників тощо), але 

провадження за участю неповнолітнього потерпілого розглядаються у загальному 

порядку суддями без визначеної спеціалізації.  

Ми пропонуємо розширити зміст спеціалізації суддів із здійснення 

кримінального провадження щодо неповнолітніх включивши сюди і ті провадження, 

в яких беруть участь неповнолітні потерпілі, чим забезпечимо виконання 

міжнародних стандартів у сфері захисту дітей. 
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Анкетування суддів місцевих та апеляційних судів (78%), а також 

працівників прокуратури (72%) та адвокатів (90%) підтверджує практичну 

необхідність розширення змісту спеціалізації суддів із здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх, включивши сюди і кримінальні провадження, в 

яких учасниками є неповнолітні потерпілі з метою забезпечення дотримання 

міжнародних стандартів у сфері захисту дітей.  

Такий захід вважаємо цілком обґрунтованим і з огляду на положення ст.6 

Європейської конвенції про здійснення прав дітей, у якій передбачено, що під час 

розгляду справи, що стосується дитини, перед прийняттям рішення судовий орган:  

a) визначає, чи має він достатньо інформації для прийняття рішення в 

найвищих інтересах дитини, і в разі необхідності одержує додаткову інформацію, 

зокрема від суб'єктів батьківської відповідальності;  

б) якщо внутрішнім законодавством дитина визнається такою, що має 

достатній рівень розуміння:  - упевнюється в тому, що дитина отримала всю 

відповідну інформацію; - у відповідних випадках консультує особисто дитину (у 

разі необхідності - приватно) сам або через інших осіб чи інші органи у зрозумілий 

дитині спосіб, якщо це явно не суперечить найвищим інтересам дитини; - надає 

можливість дитині висловлювати її думки;  

в) приділяє належну увагу думкам, висловленим дитиною [43]. 

Виконання та дотримання передбачених прав дитини у судовому розгляді 

можливе лише у випадку, коли судовий розгляд буде здійснюватися спеціально 

підготовленим, кваліфікованим суддею, як це здійснюється у випадках коли 

неповнолітній є обвинуваченою особою.  

У своїй сукупності усі процесуальні правила і процедури захисту прав 

неповнолітніх потерпілих повинні стати ефективними і безперебійними 

елементами фундаментального механізму доступу таких осіб до правосуддя. 

Чинне ж кримінальне процесуальне законодавство України в частині 

забезпечення та захисту прав і законних інтересів неповнолітніх потерпілих 

потребує подальшого удосконалення, пріоритетним напрямком якого нині є 
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імплементація міжнародних стандартів, котрі проголошують принципи 

підвищеної охорони неповнолітніх учасників кримінального процесу. 

Беручи до уваги вищенаведене, з метою вирішення питань, що стосуються 

належного захисту і забезпечення інтересів дітей, які у кримінальному 

провадженні є потерпілими, ми пропонуємо внести відповідні зміни та 

доповнення у чинне кримінальне процесуальне законодавство, зокрема: 

1. Доповнити § 4, Глави 3 КПК України статтею 59-1, наступного змісту:  

«Стаття 59-1. Представник неповнолітнього потерпілого  

1. Участь представника – особи, яка в кримінальному провадженні має 

право бути захисником, є обов’язковою, якщо потерпілим є неповнолітня 

особа. У цьому випадку участь представника забезпечується з моменту 

набуття особою статусу потерпілого. 

2. Представник, який у кримінальному провадженні може бути захисником, 

залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для 

здійснення представництва інтересів неповнолітнього потерпілого у 

випадках та в порядку, визначених статтями 49 та 53 цього Кодексу.» 

2. Доповнити п.1 ч.2 ст. 27 КПК України словосполученням “або 

потерпілим” та викласти у наступній редакції: 

«Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та його повне   

фіксування технічними засобами 

2. Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. 

Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального 

провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового 

провадження або його окремої частини лише у випадках: 

1) якщо обвинуваченим або потерпілим є неповнолітній.» 

3. Внести зміни у ч.10 cт. 31 КПК України, додавши як підставу “розгляд 

кримінального провадження за участю неповнолітнього потерпілого” та 

викласти у наступній редакції:   

«Стаття 31. Склад суду 

10. Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно неповнолітньої 
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особи обвинувального акта, клопотань про звільнення від кримінальної 

відповідальності, застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру, їх продовження, зміну чи припинення, розгляду кримінального 

провадження за участю неповнолітнього потерпілого, а також кримінальне 

провадження в апеляційному чи касаційному порядку щодо перегляду 

прийнятих із зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, 

уповноваженим згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів" 

на здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх. 

У разі якщо таке кримінальне провадження має здійснюватися судом 

колегіально, головуючим під час судового розгляду може бути лише суддя, 

уповноважений згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів" 

на здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх.» 

4.Внести відповідні зміни також у положення ч.3 ст. 18 ЗУ "Про судоустрій 

і статус суддів": 

«Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції 

3. У місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація із 

здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх та за участю у 

кримінальному провадженні неповнолітніх потерпілих. 

Судді (суддя), уповноважені здійснювати кримінальне провадження за 

участю неповнолітніх, обираються з числа суддів відповідного суду зборами 

суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого 

судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк 

не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. Кількість суддів, 

уповноважених здійснювати кримінальне провадження за участю 

неповнолітніх, визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього 

суду. Суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження за 

участю неповнолітніх, може бути обрано суддю зі стажем роботи суддею не 

менше десяти років, досвідом здійснення кримінального провадження в суді 

і високими морально-діловими та професійними якостями. У разі відсутності 

в суді суддів з необхідним стажем роботи суддя, уповноважений 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
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здійснювати кримінальне провадження за участю неповнолітніх, обирається 

з числа суддів, які мають найбільший стаж роботи на посаді судді. 

Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження за участю 

неповнолітніх, не звільняються від виконання обов’язків судді відповідної 

інстанції, проте здійснення ними таких повноважень ураховується при 

розподілі судових справ та має пріоритетне значення.» 

Необхідність внесення вищезазначених змін вважаємо абсолютно 

виправданою мірою, адже усі без виключення діти повинні мати право на доступ 

до правосуддя, належний захист своїх прав та інтересів та на справедливий суд.  

 

2.3. Участь неповнолітнього свідка у судовому провадженні 

 

Охорона та захист неповнолітніх є одним із пріоритетних завдань правової 

політики держави, оскільки діти є найбільш незахищеними та вразливими в силу 

своїх вікових особливостей. Якнайкраще забезпечення інтересів неповнолітнього 

у кримінальному провадженні впливає не лише на конкретного учасника 

кримінальних процесуальних відносин та на хід кримінального провадження, але 

й сприяє вихованню здорового покоління.  

Положення чинного Кримінального процесуального кодексу України у 

порівнянні з нормами Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року 

свідчать про спрямованість законодавця на мінімізацію негативного впливу 

кримінального судочинства на психіку неповнолітнього, приведення 

національного законодавства у відповідність з вимогами міжнародного права у 

сфері захисту прав неповнолітніх учасників кримінальних процесуальних 

відносин.  

Значно посилено захист прав та інтересів неповнолітніх підозрюваних, 

обвинувачених, удосконалено процедуру судового розгялду та інститут 

представництва. Проте невирішеними залишаються низка питань, що стосуються 

сфери захисту неповнолітніх учасників кримінального провадження, зокрема, 

неповнолітніх свідків. Адже під час вступу дітей у контакт із законом в якості 



 123 

потерпілих, свідків, позивачів або в конфлікт як правопорушників, однаково 

важливо, щоб вони зустрілися з системою, яка розуміє і поважає їх права, 

незважаючи на їх процесуальний статус. Аналіз процесуального становища 

неповнолітніх свідків у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду 

свідчить про існування складних та дискусійних питань, обумовлених переважно 

недоліками законодавчого врегулювання, для усунення яких необхідною є 

розробка відповідних науково обґрунтованих пропозицій з подальшим їх 

запровадженням у законотворчу та правозастосовну діяльність.  

Суттєвий внесок у розробку теоретичних і практичних проблем, що 

виникають під час кримінального провадження за участю неповнолітніх свідків, 

зроблений у роботах багатьох науковців – фахівців, зокрема, І.О. Бандурки, 

Є.М. Гідулянової, С.М. Зеленського, М.О. Карпенка, Н.С. Карпова, І.В. Курило, 

Е.Б. Мельникової, В.А. Мозгової, І.О. Русанової та ін. 

З цього приводу серед питань, що потребують негайного вирішення слід 

виділити наступні: процесуальна регламентація проведення допиту неповнолітніх 

свідків у судовому провадженні, участь законного представника під час допиту 

неповнолітніх свідків, процесуальний статус педагога, психолога та лікаря у 

кримінальному провадженні та представництво неповнолітніх свідків адвокатами. 

Відповідно до ст. 65 КПК України свідком є фізична особа, якій відомі або 

можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час 

кримінального провадження, і яка викликана для давання показань [80].  

У міжнародному законодавтсві поняття «дитина» означає будь-яку особу у 

віці до 18 років. Тотожне визначення міститься і в національному законодавстві, у 

ст. 1 Закону України “Про охорону дитинства”. Ст. 3 КПК України розподіляє 

дітей на малолітніх осіб - дітей до досягнення ними чотирнадцяти років та 

неповнолітніх осіб - малолітніх осіб, а також дітей у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років. 

У судовому провадженні малолітні та неповнолітні свідки беруть участь у 

разі необхідності проведення такої процесуальної дії, як допит. Як і будь-яка 

процесуальна дія, пов’язана із участю дітей у кримінальному провадженні та 
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діяльністю суду, процедура проведення допиту повинна відповідати принципам 

правосуддя дружнього до дитини, зокрема, кожній дитині має бути надана 

підтримка та професійна допомога під час її допиту. Так, п. 64 Керівних 

принципів Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей 

від 17 листопада 2010 року закріплено наступне: “опитування та збір заяв дітей 

повинні, наскільки це можливо, проводитись кваліфікованими фахівцями. Всі 

зусилля мають бути направлені на те, щоб діти надавали свідчення у найбільш 

сприятливому оточенні та за найсприятливіших умов, з урахуванням віку, зрілості 

та рівня розуміння, а також будь-яких труднощів, які вони можуть мати” [60]. 

Отримання процесуальних доказів - це виключно процесуальна діяльність 

уповноважених суб’єктів доказування, яка здійснюється на підставі 

процесуальних норм, а також використання знань логіки, психології та інших 

наук [129, с. 71]. 

Допит малолітнього свідка і, за розсудом суду, неповнолітнього свідка 

проводиться в присутності законного представника, педагога чи психолога, а за 

необхідності – лікаря (ч. 1 ст. 354 КПК України) [80]. При цьому варто зазначити, 

що КПК України визначає коло осіб, які мають бути присутні під час допиту 

дитини: законний представник, педагог, психолог, лікар. Присутність зазначених 

осіб є необов’язковою умовою у разі допиту неповнолітнього свідка, який не є 

малолітнім, та залежить від суб’єктивної думки особи, яка проводить допит, у 

даному випадку головуючого судді. На практиці це призводить до того, що 

малолітній свідок та неповнолітній свідок ( дитина віком від 14 до 18 років) не 

наділені рівними правами під час допиту, що прямо суперечить міжнародним 

стандартам, закріпленим у наведеному вище п. 64 Керівних принципів Комітету 

міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей. На наше 

переконання, доцільним є внесення змін до ч.1 ст. 354 КПК України шляхом 

вилучення словосполучення “за розсудом суду” та викладення даної норми у 

наступній редакції: “допит малолітнього свідка і неповнолітнього свідка 

проводиться в присутності законного представника, педагога чи психолога, а за 

необхідності – лікаря”. 
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Наступне питання, яке потребує вирішення пов’язане з участю законного 

представника під час допиту неповнолітніх свідків у судовому провадженні. КПК 

України прямо не закріплює перелік осіб, які можуть бути законними 

представниками неповнолітніх свідків. Беручи до уваги те, що ст. 354 КПК 

України стосується питань допиту свідків та потерпілих, тому за аналогією ми 

можемо вважати, що законними представниками неповнолітніх свідків можуть 

бути відповідно до ч. 2 ст. 44 КПК України батьки (усиновлювачі), а в разі їх 

відсутності - опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи 

члени сім’ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і 

організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, 

недієздатний чи обмежено дієздатний. 

На відміну від захисника (адвоката), який надає неповнолітньому правову 

допомогу, законний представник, як зазначається у коментарі до правила 15.1 

«Пекінських правил» [114], передусім, залучається до кримінального 

провадження для надання останньому загальної психологічної та емоційної 

підтримки [117, с. 38]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України наділяє законного 

представника більшістю процесуальних прав неповнолітнього, інтереси якого він 

представляє, що дає змогу компенсувати нездатність неповнолітніх внаслідок їх 

психофізіологічної незрілості та певної соціально-психологічної неадаптованості 

повною мірою самостійно реалізовувати і захищати свої права та інтереси, бути 

активними суб’єктами кримінальних процесуальних правовідносин.  

Проте не завжди участь законного представника носить позитивний 

характер, іноді поведінка законного представника в кримінальному провадженні, 

його психологічний вплив на неповнолітнього можуть негативно впливати на хід 

кримінального провадження в цілому. 

Зокрема, Е.Б. Мельникова наголошує на тому, що інтереси неповнолітнього 

можуть не співпадати з інтересами його законного представника. При цьому суть 

можливих протиріч лежить не обов’язково в обставинах конкретного 

провадження, а у подвійному положенні законного представника, оскільки 
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останній фактично захищає не тільки інтереси неповнолітнього, але і свої власні. 

[108, с. 86] А. Г. Назарчук зазначає, що законний представник діє не замість 

неповнолітнього, а поряд з ним, як самостійний учасник кримінального процесу, 

який має процесуальні права і обов’язки [120, с. 203].  

Присутність батьків (інших осіб, які можуть бути законними 

представниками) під час проведення допиту створює своєрідний психологічний 

тиск, який може зумовлювати умисне або ж мимовільне надання неправдивих 

свідчень допитуваним. У присутності зазначених осіб неповнолітній на допиті 

може розгубитися, відчувати сором, страх, відволікатися від запитань, оскільки 

стежитиме за реакцією батьків і відповідатиме на запитання з огляду на неї.   

Слушною є позиція С.В. Матвєєва, який пропонує при вирішенні питання 

про участь законного представника під час допиту неповнолітніх учасників 

кримінального провадження враховувати два моменти: 1) почуття, які 

неповнолітній відчуває до законного представника; 2) можливість їх негативного 

впливу на неповнолітьного під час допиту [106].  

Також, ми вбачаємо за доцільне, у разі виявлення негативного впливу з боку 

законних представників на процес допиту неповнолітніх свідків, здійснювати 

дану процесуальну дію з використанням спеціально обладнаного кабінету за 

дзеркалом Гезелла (двостороннє дзеркало, яке при певному освітленні стає 

напівпрозорим з однієї сторони). Американський психолог А. Гезелл відомий тим, 

що присвятив значну увагу вивченню питань розвитку дітей у науковому вимірі, 

вперше використав “біографічно-лабораторний” метод дослідження при 

здійсненні наукового спостереження.  Психолога цікавило перш за все те, як 

змінюється дитяча поведінка з віком. Задля досягнення поставленої задачі А. 

Гезелл створив центр/лабораторію, де поряд з умовами максимально 

наближеними до природних умов життя дитини (спеціально обладнані кімнати з 

можливість обрати рід занять: гра з піском або з водою, приготування їжі, рухливі 

ігри) застосовувалося скло з однобічною проникністю («дзеркало Гезелла») [212].  

Використання дзеркала Гезелла можливе у спеціально призначених 

кімнатах для проведення допиту дітей, так званих “зелених кімнатах”.  
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Позитивним кроком на шляху вдосконалення кримінальної процесуальної 

політики щодо неповнолітніх учасників кримінального провадження є початок 

створення та функціонування спеціально обладниних «зелених кімнат». Проте 

відсутність чіткої законодавчої регламентації використання, а також 

облаштування таких кімнат не дозволяє започаткувати функціонування даної 

методики на належному рівні. В Інструкції з організації роботи підрозділів 

кримінальної міліції у справах дітей, затвердженої наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2012 № 1176 згадується про 

методику «зелена кімната», під якою розуміють методику проведення 

інтерв’ювання дитини, яка потерпіла або стала свідком злочину, в умовах, що 

мінімізують та не допускають повторної травматизації психіки дитини, з 

урахуванням її індивідуально-психологічних та психофізіологічних 

властивостей [121].  

Практика створення «зелених кімнат» сприяє розвиткові дружніх до дітей 

процедур, коли опитування проходять з компетентними фахівцями в зручній та 

дружній атмосфері, а також дозволяє запобігти травмуванню, зменшуючи 

кількість опитувань, через які повинен пройти неповнолітній учасник 

кримінального провадження. Успішність опитування дитини визначається місцем 

розташування та облаштуванням приміщення, в якому воно буде проведено; 

попереднім психологічним вивченням дитини, завдяки якому можна підготувати 

її до співпраці з особами, що проводитимуть допит [109, с. 10].  

Впровадження таких заходів повною мірою відповідатиме міжнародним 

вимогам, що ставляться до порядку допиту неповнолітніх осіб. Так, ратифікована 

Верховною Радою України 27 серпня 2012 р. Конвенція Ради Європи про захист 

дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, яка набула 

чинності з 1 грудня 2012 р. у ст. 35 визначає перелік законодавчих та інших 

заходів необхідних для забезпечення належної та дружньої дитині процедури. 

Одним із таких заходів є проведення допиту дитини у спеціально обладнаному та 

прилаштованому для цих цілей приміщенні [73]. 

Керівними принципами Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, 
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дружнього до дітей також передбачено положення, яке декларує необхідність 

вивчення можливості прийняття заяви дітей-жертв і дітей - свідків у спеціальних, 

дружніх до дітей приміщеннях і оточенні [60].  

Великобританія, Естонія, Франція, Польща, Молдова, Ірландія, США 

успішно використовують “зелені/дружні кімнати”, завдяки яким розкриваність 

злочинів проти дітей є вищою і без травмування дитини. Зокрема, у Молодві 

допит неповнолініх осіб повинен проводитись у спеціальному приміщенні для 

проведення опитування дітей [200].  

Під час судового провадження використання даної методики можливе у 

поєднанні із можливістю здійснення дистанційного судового провадження. Так, 

разом із застосуванням положень ч.4 ст. 354 КПК України, якою передбачено, що 

у випадках, коли це необхідно для об’єктивного з’ясування обставин та/або 

захисту прав малолітнього чи неповнолітнього свідка, за ухвалою суду він може 

бути допитаний поза залом судового засідання в іншому приміщенні з 

використанням відеоконференції (дистанційне судове провадження).  

Слушно зазначає Д.Б. Сергєєва про те, що у випадку коли особою, яка 

допитується дистанційно є неповнолітній, то його законний представник, педагог 

або психолог, лікар обов'язково повинні перебувати в одному приміщенні з 

неповнолітнім [160, с. 251]. 

Тому, проведення допиту неповнолітніх сівдків цілком можливо, з огляду на 

чинне законодавство, здійснювати поза межами судової зали, а тому ефективним 

та нагальним заходом вважаємо облаштування в судах, у разі неможливості-поза 

межами суду спеціальних “зелених кімнат”. 

Дискусійним сьогодні залишається і питання участі педагога, психолога або 

лікаря під час допиту неповнолітніх свідків. Перше, що потребує вирішення, це 

визначення процесуального статусу педагога, психолога та лікаря у 

кримінальному провадженні, а також їх співвідношення зі статусом спеціаліста. 

Окрім того, КПК України не відносить вищевказаних осіб ні до сторін 

кримінального провадження, ні до учасників кримінального провадження, а також 

учасників судового провадження. Останніх фактично не можна віднести й до 
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категорії інших учасників кримінального провадження, оскільки у відповідних 

положеннях § 5 Глави 3 (ст.ст. 60–74) КПК України згадки про них також немає. 

Така законодавча неврегульованість породжує процесуальну невизначеність, 

яка негативно впливає як на неповнолітнього учасника, в нашому випадку свідка 

та процедуру його допиту, так і на кримінальне провадження в цілому. На наш 

погляд оптимальним заходом видається першочерговість врегулювання питання 

спеціальних прав і обов’язків педагога, психолога та лікаря, а також порядку та 

механізму залучення вказаних осіб до кримінального провадження.  КПК України 

не містить норм, які б регулювали питання процесуального оформлення їх участі 

при допиті неповнолітніх свідків. На практиці при забезпеченні участі педагога 

(психолога) під час допиту неповнолітнього, відповідно до ч. 1 ст. 491 КПК 

України, не складається жодного процесуального документа, а у протоколі допиту 

вказують лише прізвище, ім’я та по батькові зазначених осіб без будь-якого 

документального підтвердження повноважень цих осіб на участь у слідчій 

(розшуковій) дії (наприклад, копія диплому про наявність відповідної вищої 

освіти, підтвердження професійного стажу роботи з дітьми) під час досудового 

розслідування. У судовому ж розгляді педагог, психолог чи лікар залучаються на 

підставі ухвали суду. Проаналізувавши судову практику ми бачимо, що 

непоодинокими є випадки коли в ухвалі суду не вказується якого педагога, 

психолога чи лікаря потрібно залучити і з якої установи. Так, у справі № 

640/14990/13-к Київський районний суд м. Харкова ухвалив викликати для участі 

у судовому засіданні прокурора, неповнолітнього свідка, його законного 

представника, педагога, захисника, представників служби у справах дітей та 

кримінальної міліції у справах неповнолітніх [197]. Дуже часто суди в своїх 

ухвалах звертаються до Управлінь освіти органів місцевого самоврядування з 

метою забезпечення участі педагога у судовому провадженні, що є безумовно 

правильним та вмотивованим рішенням. Така двояка практика не може вважатись 

позитивною, оскільки відсутній єдино-встановленого порядок залучення вказаних 

осіб. З огляду на це, варто на законодавчому рівні затвередити порядок залучення 

та перелік вимог, які ставляться окремо до педагога, психолога та лікаря, адже 
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вибір особи, яку слід запросити для участі у процесуальній дії, має важливе 

тактичне значення.  

Вимоги, яким повинні відповідати визначені суб’єкти можна поділити на дві 

групи залежно від функціонального призначення кожної особи на загально-

обов’язкові та факультативні. Загальні – це ті, які ставляться до педагога, 

психолога та лікаря і є одинаково необхідними для їх процесуального 

оформлення у кримінальному провадженні, зокрема: 1) навність вищої освіти по 

спеціальності; 2) професійний стаж не менше 5-ти років; 3) досвід роботи з дітьми 

не менше 3-ьох років. Факультативні вимоги це вимоги, які ставляться до особи, 

що буде залучена разом із неповнолітнім до здійснення допиту у судовому 

провадженні, виходячи з її призначення та носять додатковий характер: 1) педагог 

повинен займатися вихованням і навчанням малолітніх або неповнолітніх такого 

ж віку, що і дитина, яка підлягає допиту, позитивно характеризуватись за місцем 

роботи та володіти спеціальними навиками допиту неповнолітніх учасників 

кримінального провадження; 2) психолог повинен бути фахівцем у галузі дитячої 

та юнацької психології з урахуванням особи неповнолітнього; 3) лікар повинен 

володіти необхідними знаннями та навиками аби правильно розпізнати та 

відреагувати на фізіологічні зміни організму конкретної дитини.   

В умовах недосконалості чинного кримінального процесуального 

законодавства І.В. Курило та В.А. Мозгова пропонують розглянути залучення до 

допиту неповнолітніх свідків педагога, психолога або лікаря в якості спеціаліста. 

Таким чином, залучений як спеціаліст педагог не просто набуває статусу 

учасника кримінального провадження (пункт 25 ч. 1 ст. 3, ст. 71 КПК України), а 

й розуміє мету його залучення, що дає йому змогу дійсно брати активну участь у 

допиті, а не бути лише формально присутньою особою при його проведенні [85, с. 

62]. 

Однак, залучення педагога (психолога, лікаря) у кримінальному провадженні 

як спеціаліста потребує законодавчих змін до ст. 71 КПК України. Відповідно до 

ч.ч. 1, 2 ст. 71 КПК України: “1. Спеціалістом у кримінальному провадженні є 

особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних 
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або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування 

і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і 

навичок. 2. Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної 

допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для 

проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час 

досудового розслідування і судом під час судового розгляду” [80]. 

Виходячи зі змісту наведених положень закону, ми не можемо говорити про 

те, що призначення педагога (психолога, лікаря) у кримінальному провадженні 

узгоджується з ними та зводиться лише до надання консультації з питань, що 

потребують відповідних спеціальних знань і навичок, а тому задля залучення 

останніх осіб в якості спеціалістів, необхідно розширити зміст законодавчого 

поняття спеціаліста у кримінальному провадженні, перейнявши міжнародний 

досвід. Здійснивши аналіз ст. 96.1 КПК Азербайджанської Республіки [187], ч. 1 

ст. 62 КПК Республіки Білорусь [188] та ч. 1 ст. 80 КПК Республіки Казахстан 

[189], можна дійти висновку, що у загальній нормі, яка визначає процесуальний 

статус спеціаліста, окремо чітко передбачено, що педагог (психолог або лікар), 

який бере участь у слідчих та інших процесуальних діях за участю 

неповнолітнього, є спеціалістом, а законодавче поняття спеціаліста у 

кримінальному провадженні є досить широким і не просто надліляє спеціаліста 

правом на надання консультації, а й сприяє наданню допомоги та забезпечує 

проведення відповідних процесуальних дій.  

Вважаємо такий досвід позитивним, та підтримуємо пропозиції І.В. Курило 

та В.А. Мозгової щодо можливості залучення педагога, психолога та лікаря як 

спеціалістів, попередньо вдосконаливши саме поняття спеціаліста, мету його 

залучення та форми застосування його знань та навичок.  

Слушною є думка І.О. Бандурки про те, що завдання педагога або психолога, 

а також в необхідних випадках лікаря полягають у тому щоб допомогти слідчому 

встановити психологічний контакт, виробити правильну тактику проведення 

допиту, сформулювати запитання з урахуванням дитячої психіки або 

індивідуальних особливостей психіки неповнолітнього [7, с. 167]. Дані суб’єкти 
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можуть бути ознайомлені із деякими обставинами кримінального провадження, 

даними про особу неповнолітнього, про його ставлення до підозрюваного, 

потерпілого, про подію кримінального правопорушення тощо. Після допиту 

дитини психолог та лікар можуть скласти професійний висновок.  

Таким чином, враховуючи завдання, які покладені на педагога, психолога, а 

також лікаря, удосконалення КПК України з урахуванням усіх вищенаведених 

пропозицій є необхідним заходом, який відіграє неабияку роль у захисті прав та 

свобод дітей.  

Ще одним актуальним питанням щодо участі неповнолітнього свідка у 

кримінальному судочинстві є інститут представництва. 

На думку М.К. Треушникова свідок є особою, юридично не зацікавленою у 

вирішені справи [184, 235]. Звідси досить часто у науці кримінального процесу 

виникає питання як доцільності, так і можливості процесулаьного представництва 

даного учасника кримінального провадження. У кримінальному провадженні 

представник представляє не власні інтереси, а інтереси відповідної 

репрезентованої особи, хоч і вважається самостійною фігурою у провадженні. 

Варто з’ясувати правову природу інтересу свідка у кримінальному провадженні і 

як результат можливість представництва такого інтересу представником. 

Категорія “інтерес” має теоретичне і практичне значення, та є 

загальнонауковою і фундаментальною. Згідно з тлумаченням, яке міститься у 

філософському енциклопедичному словнику, “інерес” походить від латинського 

слова “interesse” – те, що має важливе значення [205, с. 183]. Українські філософи 

під інтересом розуміють соціальний феномен, що притаманний людині, який у 

свою чергу є вираженням об’єктивної залежності життєдіяльності людей від 

соціальних умов життя та є рушійною силою діяльності, поведінки і вчинків 

людини [206]. 

У науці соціології “інтерес” розглядається як усвідомлене, вибіркове 

ставлення особи чи групи осіб до будь-якого об’єкта, що є для них життєво 

важливим, так як пов’язаний з їхніми потребами. У психології – це прояв пізнаної 

потреби, цільова спрямованість особистості, її емоційні переживання [211, с. 118]. 
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У правовій науці під законним інтересом (інтересом, охоронюваним законом) 

розуміють юридичний дозвіл, що закріплений в законі або випливає з його змісту 

та виражається в можливостях суб’єкта права користуватися конкретним 

соціальним благом, а іноді звертатися за захистом до компетентних державних 

органів або громадських організацій – з метою задоволення своїх потреб, які не 

суперечать суспільним [161, с. 532].  

Слушною є позиція Т.О. Лоскутова про те, що права і законні інтереси є 

субстанціональними засобами правового регулювання у кримінальному процесі. 

Вони є юридичними інтструментами, що надають учасникам кримінального 

судочинства можливість досягти бажаного результату [98, с. 273]. 

У Рішенні Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року (справа про 

охоронюваний законом інтерес) надано тлумачення поняття "охоронюваний 

законом інтерес", що вживається у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права" 

та є тотожним поняттю “законний інтерес”. Так, "охоронюваний законом інтерес" 

варто розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або 

нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не 

опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є 

самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з 

метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать 

Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, 

добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам [147]. 

Загальноприйнятою у кримінальному судочинстві є класифікація інетерсів на 

приватні (забезпечують потреби приватних осіб) та публічні (забезпечують 

потреби усього суспільства), а також на матеріально-правовий інтерес 

(зацікавленість у результаті вирішення конкретної справи) та процесуальний 

інтерес (законний інтерес під час своєї участі у кримінальному провадженні). 

Наділення свідка, як учасника кримінального провадження, комлексом 

процесуальних прав та обовязків (ст. 66 КПК України), є прямим свідченням 

наявності у нього процесуального інтересу, що проявляється, зокрема, у 

необхідності забезпечення прав та свобод свідка під час кримінального 
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провадження, а також його особистої безпеки.  

Як зазначила О.П. Кучинська, “…залучення особи до участі у кримінальному 

провадженні як свідка в будь-якому разі тією чи іншою мірою зачіпає сферу 

законних інтересів такої особи. Процесуальний інтерес свідка може виражатися у 

прагненні якомога суворішого дотримання порядку проведення допиту чи іншої 

процесуальної дії за участю свідка, застосування передбачених законом заходів 

безпеки за наявності відповідних підстав” [87, с.  299].  

Наведені міркування дають підстави визнати, що у особи одночасно з 

набуттям статусу свідка у кримінальному провадженні з’являється процесуальний 

інтерес, який полягає у прагненні дотримання передбаченого законом порядку 

проведення процесуальних дій, в яких бере участь свідок.  

Що стосується прав свідка, то вони передбачені ст. 66 КПК України у 

полягають у наступному: 1) право знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному 

провадженні він допитується; 2) право користуватися під час давання показань та 

участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката; 3) 

право відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї 

сім’ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, 

близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення, а 

також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями статті 65 КПК 

України не підлягають розголошенню; 4) право давати показання рідною або 

іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача; 

5) право користуватися нотатками і документами при даванні показань у тих 

випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, 

які йому важко тримати в пам’яті; 6) право на відшкодування витрат, пов’язаних з 

викликом для давання показань; 7) право ознайомлюватися з протоколом допиту 

та заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а 

також власноручно робити такі доповнення і зауваження; 8) право заявляти 

клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом; 9) право 

заявляти відвід перекладачу [80].  
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Неповнолітній свідок наділяється також додатковими правами, зокрема, 

правом на проведення допиту у присутності законного представника, педагога чи 

психолога, а за необхідності – лікаря та правом бути допитаним поза залом 

судового засідання в іншому приміщенні з використанням відеоконференції (ст. 

354 КПК України) [80]. 

Ст. 59 Конституції України закріплює право кожного на професійну 

правничу допомогу. У рішенні Конституційного Суду України (справа про право 

на правову допомогу) вiд 30.09.2009 р. [130] суд наголосив, що важливу роль у 

забезпеченні реалізації, захисту та охорони прав і свобод людини і громадянина в 

Україні як демократичній, правовій державі відведено праву особи на правову 

допомогу, закріпленому у статті 59 Конституції України. Це право є одним із 

конституційних, невід’ємних прав людини і має загальний характер. Крім того, 

реалізація кожним права на правову допомогу не може залежати від статусу особи 

та характеру її правовідносин з іншими суб’єктами права (п. 3.1) [74]. 

Зважаючи на положення Основного Закону та його тлумачення у рішенні 

Конституційного Суду України, у нас немає підстав заперечувати можливість 

надання правової допомоги свідку, як учаснику кримінального провадження.  

Такий висновок підтверджує і практика Європейського суду з прав людини у 

рішеннях «Яременко проти України» від 12 червня 2008 року, «Луценко проти 

України» від 18 грудня 2008 року та «Шабельник проти України» від 19 лютого 

2009 року. Суд визнав, що використання показань осіб, які вони давали як свідки 

без участі адвоката чи іншого фахівця у галузі права, для доведення вини у 

вчиненні злочину ними (свідками) або їх співучасниками є порушенням пункту 1 

статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [130]. 

У п. «б» ч. 3 ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 

від 19 грудня 1966 р. зазначено, що «кожна Держава, яка бере участь в цьому 

Пакті, зобов’язується забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої 

особи, що вимагає такого захисту, встановлювалося компетентними судовими, 

адміністративними або законодавчими владами або будь-яким іншим 
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компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, та розвивати 

можливості судового захисту» [112].  

Отже, представництво свідка як учасника кримінального провадження, який 

наділений комплексом процесульних прав та має процесуальний інтерес, є не 

лише можливим як додаткова гарантія захисту прав та законних інтересів свідка 

(свідок має право користуватися під час давання показань та участі у проведенні 

інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката - п.2 ч.1 ст. 66 КПК 

України), але і в окремих випадках повинне бути обов’язковим. Одним із таких 

випадків, на нашу думку, є участь у кримінальному провадженні неповнолітнього 

свідка. 

Варто зазначити, що Європейська конвенція про здійснення прав дітей від 

1996 року серед прав, якими повинна наділятись дитина, яка внутрішнім 

законодавством визнається такою, що має достатній рівень розуміння, під час 

розгляду судовим органом справи, виділяє право на права на призначення 

окремого представника, а у відповідних випадках – адвоката. 

При допиті дитини-свідка слід врахувати, що, як правило, вона легше, ніж 

дорослий, піддається навіюванню, схильна до фантазування, що може бути 

наслідком неправильного розуміння процесуальної дії та впливу на неї як 

законних представників так і інших осіб, які беруть участь у допиті [64, с. 384].  

Беручи до уваги особливе місце, яке займає свідок серед учасників 

кримінального провадження, які сприяють у досягненні його завдань, 

представництво законних прав та інтересів неповнолітніх свідків є необхідним 

заходом не лише з огляду на захист приватного інтересу, але й є спрямованим на 

задоволення публічного інтересу у кримінальному провадженні. Це обумовлено 

роллю та місцем свідка у процесі доказування під час кримінального провадження 

з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин справи. 

Покладаючи на дану категорію учасників обов’язок давати правдиві показання 

щодо обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, 

законодавець також покладає на них і обов’язок захисту правопорядку в цілому.  
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Зокрема, І. Я. Фойницький зазначав, що із покладання на свідка публічного 

обов’язку служіння правосуддю своїми показаннями витікають його особливі 

права [207, с. 284]. 

Враховуючи аналіз кримінального процесуального закону, змушені визнати, 

що протягом багатьох років інтереси свідка, зокрема неповнолітнього, не були 

предметом правового захисту, а органи досудового слідства, прокуратури та суду 

нерідко нігілістично-зневажливо ставилися до вимог кримінального 

процесуального законодавства щодо забезпечення прав, законних інтересів та 

безпеки свідків [87, с. 298].  

Підсумовуючи вищевикладене вважаємо, що надання кваліфікованої 

правової допомоги неповнолітній особі є цілком виправдвною мірою з огляду на 

мету доказування у кримінальному провадженні, а також завдання кримінального 

провадження в цілому. 

Беручи до уваги норми міжнародного права та національного законодавства, 

вважаємо за необхідне передбачити на законодавчому рівні обов’язкову участь 

представника, який у кримінальному провадженні може бути захисником під час 

допиту неповнолітьного свідка у судовому провадженні. Проведене нами 

анкетування адвокатів показало, що 86 % опитаних респондентів підтримує 

запровадження обов’язкового призначення неповнолітньому свідку представника, 

який в кримінальному провадженні може бути захисником – адвокатом. 

Анкетування суддів місцевих та апеляційних судів також підтверджує необхідність 

надання правової допомоги адвокатами під час судового розгляду неповнолітнім 

свідкам, зокрема при здійсненні допиту. 

З огляду на це, обов’язкове представництво неповнолітніх свідків адвокатом 

сприятиме адаптації судового провадження до рівня розуміння дитини та 

гарантуватиме якнайкраще забезпечення інтересів дитини, незалежно від її 

процесуального статусу у кримінальному провадженні. 

Запроваджуючи інститут обов’язкового представництва неповнолітніх 

свідків у кримінальному провадженні необхідно визначитись із обсягом 

повноважень представника - особи, яка у кримінальному провадженні має право 
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бути захисником. Неповнолітній свідок, беручи участь у кримінальному 

провадженні, наділений правами особистого характеру, тобто такими які може 

здійснювати лише він (давати показання рідною або іншою мовою, якою він 

вільно володіє, користуватися нотатками і документами при даванні показань у 

тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших 

відомостей, які йому важко тримати в пам’яті, власноручно робити доповнення і 

зауваження у протоколі допиту) та правами, якими може володіти і його 

представник (ст.ст. 66, 354 КПК України). 

Так, із залученням адвоката до участі у процесуальних діях разом із 

неповнолітніми свідками, вони очікують від такого представника відповідної 

віддачі, що може виражатись у наступному:  надання консультацій неповнолітній 

особі щодо юридичних питань, які виникають у неї перед 

допитому/процесуальною дією та в процесі його/її проведення; участь у 

проведенні допиту/процесуальної дії; допомога при формулюванні та складанні 

клопотань зі сторони свідка; надання допомоги при ознайомленні з протоколом 

допиту та внесенні до нього змін, доповнень і зауважень. 

Для кращого розуміння самими представниками та органами, що проводять 

відповідні процесуальні дії за участю неповнолітніх свідків необхідності такого 

представництва, варто більш детально розкрити суть повноважень особи, яка 

представлятиме інтереси. 

Адвокат неповнолітнього свідка повинен бути присутнім під час допиту, а 

також підготувати неповнолітьного до допиту, ознайомити з правами та 

обов’язками, із значенням його показань та правовими наслідками дачі таких 

показань.  

Надання консультацій неповнолітній особі щодо юридичних питань, які 

виникають у неї перед допитом/процесуальною дією та в процесі його/її 

проведення відіграє неабияку роль у здійсненні захисту дитини від негативного 

впливу, що може мати місце в результаті неправильного або неповного розуміння 

неповнолітнім як своїх прав та обов’язків, так і процедури проведенням та суті 

кримінального провадження. Крім того, неправильне розуміння складних для 
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дитини юридичних конструкцій може призвести до дачі як неправдивих показань, 

так і приховування окремих обставин, в силу нерозуміння їх значення. Тому, 

участь у проведенні допиту/процесуальної дії представника заключається перш за 

все у можливості ставити додаткові запитання неповнолітньому свідку або 

протестувати проти запитань під час проведення допиту.  

Допомога при формулюванні та складанні клопотань зі сторони свідка є не 

менш важливою, оскільки неповнолітні особи в силу своїх вікових можливостей 

не в змозі запам’ятати випадки, коли вони можуть заявляти окремі клопотання, а 

також юридично грамотно їх оформити та донести до відповідного органу 

досудового розслідування або суду (заявляти клопотання про внесення змін, 

доповнень і зауважень до протоколу допиту, заявляти клопотання про 

забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом, заявляти клопотання 

про допит поза залом судового засідання в іншому приміщенні з використанням 

відеоконференції тощо). 

Надання допомоги при ознайомленні з протоколом допиту та внесенні до 

нього змін, доповнень і зауважень полягає у правильному тлумаченні змісту та 

повноти, відповідності тексту протоколу із наданими усними показами, значення 

можливих неточностей для особи допитуваного та кримінального провадження в 

цілому. 

Однак, влучно підкреслює В.Г. Пожар, що реалізація вказаних прав 

представником неповнолітнього свідка загалом не повинна обмежувати 

правосуб’єктності особи, яку він представляє, а також її законних представників. 

Представник повинен виступати в якості гарантії забезпечення процесуальних 

прав неповнолітнього [130]. 

Також, окрім прав на представника-адвоката необхідно покласти і обов’язки, 

до яких варто віднести натсупні: використовувати засоби захисту, передбачені 

КПК України та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання 

прав, свобод і законних інтересів неповнолітнього свідка; прибувати для участі у 

виконанні процесуальних дій за участю неповнолітьного свідка; без згоди 

неповнолітнього свідка не розголошувати відомості, які стали йому відомі у 
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зв’язку з участю в кримінальному провадженні і становлять адвокатську або іншу 

охоронювану законом таємницю; відмовитися від виконання своїх обов’язків у 

випадках за аналогією з  ч.4 ст. 47 КПК України. 

Окрім правильного проведення допиту, який би повною мірою відповідав 

інтересам неповнолітьного, важливим є питання фіксації даної процесуальної дії 

за участю дитини. Ст. 107 КПК України дозволяє застосування технічних засобів 

фіксування кримінального провадження. 

Фіксація допиту неповнолітніх свідків не лише в протоколі, а й на відео- та 

аудіоносіях сприятиме захисту прав та законних інетерсів допитуваного, 

сумлінному виконанню обов’язків усіма учасниками процесуальної дії, а також 

сприятиме уникненню проведення повторних опитувань без такої необхідності, 

подальшому використанню таких записів у суді.  

Таким чином, в аспекті фіксації допиту дітей, не лише свідків, але й 

потерпілих необхідно удосконалити вітчизняне законодавство шляхом 

запроваддження обов’язкової фіксації технічними засобами процесуальної дії за 

участю неповнолітніх осіб, що значно наблизить законодавство України до 

міжнародних стандартів щодо захисту прав дітей. 

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне внести наступні зміни 

та доповнення до діючого КПК України задля забезпечення рівного захисту усіх 

без виключення неповнолітніх учасників кримінального провадження:  

1. Положення ч. 1 ст. 354 КПК України викласти у наступній редакції: 

«Стаття 354. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка 

чи потерпілого 

1. Допит малолітнього свідка і неповнолітнього свідка проводиться в 

присутності законного представника, представника - особи, яка в 

кримінальному провадженні має право бути захисником, педагога чи 

психолога, а за необхідності – лікаря.» 

2. § 3 “Процедура судового розгляду” КПК України доповнити статтею 

354-1: 
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«Стаття 354-1. Залучення слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом 

педагога чи психолога, а за необхідності – лікаря для здійснення допиту 

малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого 

1. У відповідності з вимогою ч.1 ст. 354 цього Кодексу слідчий, прокурор 

виносить постанову, а слідчий суддя та суд постановляє ухвалу, якою 

доручає відповідному органу (установі), уповноваженому законом на 

надання допомоги при здійсненні допиту неповноітних свідка чи 

потерпілого, призначити педагога чи психолога, а за необхідності – 

лікаря та забезпечити їх прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час і 

місце для участі у допиті. 

2. Постанова (ухвала) про доручення призначити педагога чи психолога, а 

за необхідності – лікаря негайно направляється відповідному органу 

(установі), уповноваженому законом і є обов’язковою для негайного 

виконання. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання 

постанови (ухвали) про доручення призначити педагога чи психолога, а 

за необхідності – лікаря тягнуть відповідальність, встановлену законом.» 

3. § 5 “Інші учасники кримінального провадження доповнити” КПК 

України доповнити статтею 65-1, наступного змісту: 

«Стаття 65-1. Представник неповнолітнього свідка 

1. Участь представника – особи, яка в кримінальному провадженні має 

право бути захисником, є обов’язковою, якщо свідком є неповнолітня 

особа. У цьому випадку участь представника забезпечується з моменту 

набуття особою статусу потерпілого. 

2. Представник, який у кримінальному провадженні може бути захисником, 

залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для 

здійснення представництва інтересів неповнолітнього свідка у випадках 

та в порядку, визначених статтями 49 та 53 цього Кодексу.» 

3. Положення ст. 107 КПК України уявляється необхідним доповнити 

частиною 7: 

«Стаття 107. Застосування технічних засобів фіксування кримінального 
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провадження 

7. Фіксування за допомогою технічних засобів процесуальної дії за участю 

неповнолітніх учасників кримінального провадження є обов’язковим.» 

Отже, з метою забезпечення у нашій країні правосуддя, яке буде доступним, 

відповідним віку, швидким, адаптованим та націленим на задоволення потреб і 

прав дитини, яке поважатиме права дитини, у тому числі право на справедливий 

судовий розгляд, на участь та розуміння судового розгляду, на повагу до 

приватного та сімейного життя, честі та гідності, необхідно внести низку 

вищенаведених змін до чинного кримінального процесуального законодавства, 

які зможуть наблизити нашу правову систему до встановлених міжнародних 

стандартів у сфері захисту прав дитини. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Аналіз нормативного забезпечення, правозастосовної практики та 

положень міжнародних-правових актів щодо здійснення кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх надає можливість виявити низку проблем, 

наукове осмислення яких дає можливість сформулювати ряд висновків і 

пропозицій: 

- здійснення кримінального судочинства щодо неповнолітніх повинно бути 

направлено перш за все не на покарання неповнолітньої особи, а на запобігання 

вчиненню нових злочинів неповнолітніми і сприяти виправленню таких осіб, а 

тому, під час кримінального провадження щодо неповнолітнього, у тому числі, 

під час провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру, 

діяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та всіх інших осіб, що беруть 

у ньому участь повинна бути спрямована на досягнення позитивних змін в 

особистості та поведінці неповнолітнього правопорушника; 

- вбачається необхідним як додаткову процесуальну гарантію, обумовлену 

віковими та психологічними особливостями особи неповнолітнього, закріпити на 

законодавчому рівні положення про обов'язкове проведення комплексної 

психолого-психіатричної експертизи у кожному судовому провадженні щодо 

неповнолітніх для вирішення питання про здатність неповнолітнього 

усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій і керувати 

ними, а також для встановлення рівня психічного розвитку та інших особливостей 

особистості з метою застосування належної правової процедури до 

неповнолітнього учасника кримінального провадження (ст. 486 КПК України); 

- доцільним є застосування обов’язкової фіксації ходу та результатів 

слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх підозрювааних на відео- та 

аудіоносіях, що забезпечить сумлінне виконання обов’язків усіма учасниками 

процесуальної дії, максимально повне і правильне відображення процедури 

проведення, отриманих результатів та дотримання прав неповнолітніх учасників 

кримінального провадження, а також дасть змогу судді, у разі виникнення такої 
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необхідності під час судового провадження, дослідити звуко- чи відеозапис 

процесуальної дії, що значно полегшить процес оцінки доказів.  

2. Дотриманню прав неповнолітніх потерпілих у судовому провадженні, а 

також удосконаленню нормативного та правозастосовного їх забезпечення 

сприятиме урахування наступних теоретико-прикладних висновків і пропозицій:  

- вбачається необхідним запровадження обов’язкового представництва 

потерпілої особи, що не досягла вісімнадцяти років, представником, а саме 

особою, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником-адвокатом, 

який надаватиме кваліфіковану правову допомогу та забезпечуватиме належний 

захист прав та інтересів таких учасників шляхом здійснення їх процесуального 

представництва. Сформульовано завдання (надання необхідної юридичної 

(правової) та іншої допомоги учаснику кримінального провадження) та значення 

(повне і ефективне використання наданих процесуальним законом можливостей 

для відстоювання особою своїх прав та інтересів) такого кримінального 

процесуального представництва неповнолітніх потерпілих у кримінальному 

провадженні; 

- пропонується розширити перелік випадків, коли суд може прийняти 

рішення про розгляд кримінального провадження у закритому засіданні, 

включивши до нього розгляд кримінального провадження, у якому потерпілим є 

неповнолітній, що сприятиме створенню найбільш сприятливих умов проведення 

судових засідань з найменшим тиском на особу неповнолітнього (ч.2 ст. 27 КПК 

України); 

- доцільним є розширення змісту спеціалізації суддів із здійснення 

кримінального провадження щодо неповнолітніх включивши і кримінальні 

провадження, у яких беруть участь неповнолітні потерпілі.  

3. Теоретичну, нормативну та правозастосовну оптимізацію проведення 

допиту неповнолітніх свідків у судовову провадженні доцільно здійснити за 

такими напрямами: 

- передбачити обов’язкову присутність законного представника, педагога чи 

психолога, а за необхідності – лікаря при допиті усіх неповнолітніх свідків та 
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потерпілих у судовому провадженні, з огляду на необхідність дотримання засад 

кримінального провадження, а саме рівності перед законом і судом; 

- пропонується здійснення цієї процесуальної дії, у разі виявлення 

негативного впливу зі сторони законних представників на процес допиту 

неповнолітніх свідків, з використанням спеціально обладнаного кабінету із 

застосуванням двостороннього дзеркала в поєднанні із можливістю здійснення 

дистанційного судового провадження; 

- враховувати вимоги, яким повинні відповідати педагог, психолог та лікар, 

при залученні їх суддею для проведення допиту неповнолітніх свідків у судовому 

провадженні, що поділяються за критерієм функціонального призначення на: 1) 

загально-обов’язкові – ті, які ставляться до педагога, психолога та лікаря і є 

одинаково необхідними для їх процесуального оформлення у кримінальному 

провадженні, зокрема: а) наявність вищої освіти за спеціальністю; б) професійний 

стаж не менше 5-ти років; в) досвід роботи з дітьми не менше 3-х років; 2) 

факультативні – це вимоги, які ставляться до особи, що буде залучена разом із 

неповнолітнім до здійснення допиту у судовому провадженні, виходячи з її 

призначення та носять додатковий характер: а) педагог повинен займатися 

вихованням і навчанням малолітніх або неповнолітніх такого ж віку, що і дитина, 

яка підлягає допиту, позитивно характеризуватись з місця роботи та володіти 

спеціальними навиками допиту неповнолітніх учасників кримінального 

провадження; б) психолог повинен бути фахівцем у галузі дитячої та юнацької 

психології з урахуванням особи неповнолітнього; в) лікар повинен володіти 

необхідними знаннями та навиками аби правильно розпізнати та відреагувати на 

фізіологічні зміни організму конкретної дитини; 

- нормативно закріпити запровадження обов’язкового призначення 

неповнолітньому свідку представника, який у кримінальному провадженні може 

бути захисником – адвокатом, а також покласти на представника неповнолітнього 

свідка, яким є адвокат наступні обов’язки: 1) використовувати засоби захисту, 

передбачені КПК України та іншими законами України, з метою забезпечення 

дотримання прав, свобод і законних інтересів неповнолітнього свідка; 2) 
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прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю неповнолітьного 

свідка; 3) без згоди неповнолітнього свідка не розголошувати відомості, які стали 

йому відомі у зв’язку з участю в кримінальному провадженні і становлять 

адвокатську або іншу охоронювану законом таємницю; 4) відмовитися від 

виконання своїх обов’язків у випадках за аналогією з ч. 4 ст. 47 КПК України; 

- удосконалити процедуру проведення допиту неповнолітніх (свідків та 

потерпілих) шляхом запровадження обов’язкової фіксації технічними засобами 

даної процесуальної дії. Фіксація допиту неповнолітніх свідків не лише в 

протоколі, а й на відео- та аудіоносіях спрятиме захисту прав та законних 

інетерсів допитуваного, а також сприятиме уникненню проведення повторних 

опитувань без такої необхідності, подальшому використанню таких записів як під 

час досудового слідства, так і в суді. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСКАРЖЕННЯ Й ПЕРЕВІРКА СУДОВИХ РІШЕНЬ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ 

ОСІБ 

 

3.1. Апеляційне та касаційне оскарження у кримінальному судочинстві 

України за участю неповнолітніх осіб 

 

Кримінальна процесуальна діяльність сучасного українського суду 

спрямована, перш за все, на встановлення істини у кримінальному провадженні, 

захист прав та інтересів учасників такого провадження, реалізацію процесулаьних 

гарантій, які передбачені кримінальним процесуальним законодавстом. 

Спрямування діяльності суду зумовлене необхідністю винесеня такого рішення, 

як результату судового провадження, яке б у повній мірі задовольняло усіх 

учасників кримінального провадження та відповідало його меті та завданням, 

передбаченим ст. 2 КПК України.  

Як слушно вказує Н.Р. Бобечко: “Саме цей правовий наслідок реалізації 

функцій суду у кримінальному судочинстві узгоджується з доктриною правової 

держави і громадянського суспільства, ролі судової влади у концепції розподілу 

влад, позитивно впливає на стани законності та правопорядку” [10, с. 7]. 

Повністю поділяючи наведену думку, ми не можемо залишитись осторонь тих 

питань, які не дають можливості досягти на практиці такого результату.  

Правосуддя у кримінальному процесі можна визначити як виняткову 

діяльність судової влади, спрямовану на розгляд і винесення вмотивованого, 

справедливого та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні. Така 

діяльність повинна реалізуватись у суворо визначеній процесуальній формі, з 

дотриманням принципу змагальності та інших принципів (засад) кримінального 

провадження, визначених у кримінальному процесуальному законодавстві.  

Проте, як свідчить практика здійснення судочинства судами першої 

інстанції, непоодинокими є випадки значних порушень, викликаних як 

суб’єктивними так і об’єктивними чинниками, що призводить часто до 
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нівелювання завдань кримінального провадження та порушення прав учасинків 

такого провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 370 і ч. 1 ст. 410 Кримінального 

процесуального кодексу України (далі – КПК України) судове рішення повинно 

бути законним, обґрунтованим, вмотивованим і справедливим [80]. Проте 

нормативне закріплення цих вимог не гарантує повною мірою їх втілення на 

практиці, не виключає можливості здійснення судових помилок. 

З метою ефективного захисту прав людини, яка визнається найвищою 

соціальною цінністю, кожному має бути надано право захисту своїх порушених 

прав, навіть якщо це було результатом дії уповноважених осіб під час судового 

провадження.  

 А тому наявність можливості апеляційного та касаційного оскарження 

судових рішень позитивно відображається на функціонуванні системи правосуддя 

в цілому, забезпечує дієвість основних засад судочинства. 

Контитуцією України у п. 8 ч. 3 ст. 129 однією із засад суочинства 

проголошено “забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у 

визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення” [74]. 

Дане положення декларативного характеру знайшло своє відображення у ст. 14 

ЗУ “Про судоустрій і статус суддів”, яка встановлює, що учасники судового 

процесу та інші особи мають право на апеляційний перегляд справи та у 

визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення [49]. 

Згідно з положеннями ст. 13 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, 

було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в 

національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які 

здійснювали свої офіційні повноваження [67]. 

Справедливо вказує В. І. Маринів розглядаючи право на перегляд судового 

рішення, як міжнародний стандарт, оскільки гарантувати справедливість судового 

рішення неможливо без забезпечення права зацікавленої особи на його перевірку 

іншим складом суду [103, с. 184].  Відповідно до ст. 2 Протоколу № 7 до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [138] та п. 5 ст. 15 
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Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [112] кожен, кого 

засуджено за вчинення злочину, має право на перегляд його справи вищестоящим 

судом.  

Найпоширенішим у сучасному світовому судочинстві способом 

виправлення судових помилок є оскарження будь-якого судового рішення у суді 

вищої інстанції – апеляційної чи касаційної. 

Ефективність судового захисту прямо залежить від можливості повторного 

перегляду справи іншим складом суду, а також контролю за додержанням вимог 

закону під час ухвалення рішення з боку вищих судів. В.А. Кройтор наголошує, 

що така система судочинства зводить до мінімуму ризик зловживань з боку осіб, 

які здійснюють правосуддя, а також дозволяє мінімізувати суб’єктивізм 

суддівського переконання і виправити помилки, допущені нижчими судами під 

час постановлення рішення. Всі ці фактори зміцнюють довіру до органів судової 

влади, зменшують негативні наслідки правового нігілізму населення, формують 

імідж держави як країни з демократичною системою правосуддя [83, с. 198].  

У науковій літературі термін «апеляція» зазвичай розглядають у декількох 

значеннях [75, с. 9]. 

Як форму оскарження судових рішень. Виходячи із ч. 1 ст. 392 КПК 

України, К. І. Годуєва та В. А. Мозгова під апеляційним оскарженням 

пропонують розуміти перегляд вищестоящим судом (апеляційною інстанцією) 

судового рішення, яке не набрало законної сили, за фактичними обставинами, 

тобто повторний розгляд по суті з можливістю винесення нового рішення [24, с. 

228]. 

І. Я. Фойницький задачу апеляційної інстанції визначає, як надання новим 

розглядом судовому вироку додаткової гарантії справедливості, яка 

забезпечується шляхом залучення до участі у справі вищестоящого суду, 

досконаліше пізнання і більша досвідченість якого розглядається як подальше 

забезпечення інтересів правосуддя [208, с. 507].  

Наступним розумінням апеляції є визнання її уніфікованою формою 

звернення до апеляційного суду з метою перегляду рішення місцевого суду, який 
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розглянув кримінальне провадження. Далі апеляцію розглядають як привід до 

початку апеляційного провадження, а також як спосіб перевірки судових рішень.  

Ми погоджуємось із Н.Р. Бобечком, який під суттю апеляційного 

провадження пропонує розглядати перевірку вищою судовою інстанцією 

(апеляційним судом) як з фактичного погляду (по суті), так і з юридичного 

погляду (по формі) рішень суду першої інстанції, що не набрали законної сили, на 

предмет їх законності, обґрунтованості та справедливості з ініціативи сторін у 

межах заявлених ними процесуальних вимог шляхом дослідження нових доказів, 

повторного дослідженя обставин кримінального провадження з можливістю 

ухвалення нового рішення, яким повністю або частково замінюється рішення суду 

нижчого рівня [10, с. 31]. 

Водночас не варто зменшувати значення суду першої інстанції, адже як 

слушно наголосила М. Клейновська, що апеляційний суд ніколи не зможе 

перебирати на себе функцію органу, що ухвалив оскаржене рішення, не можна 

розглядати його і як “кращий” суд, який удруге від початку комплексно розглядає 

справу. Апеляційний суд ніколи не замінить суд нижчого рівня та ніколи не 

прийме до провадження справу цілковито як суд першої інстанції [237, с. 11]. 

Л.О. Воскобітова, стверджує, що “апеляційна інстанція реалізує функцію 

судового контролю правосудності рішень суду нижчої інстанції. І така її природа 

не змінюється навіть тоді, коли вона скасовує вирок першої інстанції та ухвалює 

апеляційний вирок. Рішення апеляційної інстанції – це завжди оцінка 

правосудності рішення, ухваленого судом першої інстанції” [18, c. 37-38]. 

Дані статистики свідчать про зростання випадків апеляційного оскарження 

у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Так, перегляд судових рішень 

судом апеляційної інстанції було здійснено у 2016 році у 667 кримінальних 

проваджень за участю неповнолітніх, у 2015 – 581, та у 2014 – 580 [168, 169, 170].  

Наведемо найбільш поширені підстави для зміни судових рішень судів 

першої інстанції, що мають місце у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх. 
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02 жовтня 2013 року ухвалою Апеляційного суду міста Києва змінено вирок 

Деснянського районного суду м. Києва від 21 травня 2013 року щодо 

неповнолітнього Є.Г., який визнаний винуватим у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 121 КК України з підстав 

неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність, оскільки 

суд першої інстанції в порушення вимог ст. 102 КК України, призначив 

обвинуваченому Є.Г. за ч. 2 ст. 121 КК України покарання у виді позбавлення 

волі строком на 9 років, при максимально можливому строці за вчинення 

неповнолітнім тяжкого злочину – у виді позбавлення волі строком на 7 років. За 

результатами апеляційного перегляду Є.Г. пом’якшено покарання за ч. 2 ст. 121 

КК України до 7 років позбавлення волі на підставі ст. 70 КК України за 

сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш 

суворим. У відповідності до ст. 71 КК України до призначеного покарання 

частково приєднано невідбуте покарання за вироком Святошинського районного 

суду м. Києва від 10 травня 2012 року і остаточно призначено Є.Г. покарання у 

виді позбавлення волі строком до 7 років 6 місяців [193].   

14 листопада 2013 року Апеляційним судом міста Києва змінено вирок 

Печерського районного суду м. Києва від 14 червня цього ж року щодо 

неповнолітнього С.В., визнаного винуватим у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 263, ч. 1 ст. 304 КК України в 

частині призначеного покарання та пом’якшено покарання за ч. 2 ст. 187 КК 

України із застосуванням ст. 69 цього ж Кодексу до 4 років позбавлення волі з 

конфіскацією майна, що належить йому на праві власності, на підставі ст. 70 КК 

України, за сукупністю злочинів, передбачених. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 263, ч. 1 ст. 304 

КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим. 

Зокрема, суд апеляційної інстанції мотивував своє рішення тим, що районним 

судом не було враховано конкретні дії обвинуваченого під час розбою, те що він 

не наносив потерпілому ударів будь-якими предметами, відношення 

обвинуваченого до скоєння злочину, у вчиненні якого він кається. Судом першої 

інстанції також не були враховані при обранні покарання і дані про особу 
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неповнолітнього, а саме наявність постійного проживання та навчання, позитивні 

характеристики з місця проживання та навчання, наявність чисельних нагород. 

Крім того, колегія суддів врахувала стан здоров’я обвинуваченого, який хворіє на 

ішемічну хворобу серця, переніс операції з пересадки шкіри, та думку 

потерпілого, який погодився з доводами обвинуваченого про суворість 

призначеного йому покарання [193]. Враховуючи обставини вчинення 

кримінального правопорушення та дані про особу обвинуваченого колегія суддів 

апеляційного суду прийшла до висновку про можливість пом'якшення 

призначеного судом першої інстанції покарання і вважає, що дане покарання буде 

достатнім для виправлення та перевиховання неповнолітньої особи, а також 

сприятиме запобіганню вчинення ним нових злочинів. 

05 жовтня 2016 року Колегією суддів судової палати з розгляду 

кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва частково задоволено вимоги 

апеляційної скарги, поданої захисником неповнолітьного Н.Н. у кримінальному 

провадженні № 12015100020010285 за ознаками вчинення суспільно-

небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 279 КК України. Так, Ухвалою Дарницького районного 

суду міста Києва від 15 лютого 2016 року клопотання прокурора про застосування 

до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру у кримінальному 

провадженні № 12015100020010285 за ознаками вчинення суспільно-

небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 279 КК України, задоволено, та застосовано примусові 

заходи виховного характеру у виді застереження та обмеження дозвілля із 

встановленням особливих вимог до поведінки, а саме: обмежено перебування 

неповнолітнього поза домівкою щоденно з 22 години вечора до 06 години ранку 

строком на один рік. 

Згідно з доводами апеляційної скарги неповнолітнього ухвала суду є 

необґрунтованою, оскільки під час розгляду справи було допущено неповноту 

судового розгляду, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам 

провадження, що є підставою для скасування судового рішення. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1482/ed_2016_10_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#1482
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1482/ed_2016_10_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#1482
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Неповнолітній зазначив, що ані прокурор, ані суд не роз’яснили йому право 

на звернення із клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі 

п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Крім того, апелянт звернув увагу на те, що судом 

першої інстанції не був застосований закріплений законом особливий підхід до 

розгляду проваджень щодо неповнолітніх. Також матеріали провадження не 

містять документів, що підтверджують законність проведення досудового 

розслідування щодо неповнолітнього спеціально уповноваженим на це слідчим. 

Неповнолітній зауважує також те, що суд першої інстанції не з’ясовував, чи 

розуміє він суть пред’явленої йому підозри, чи здатний він усвідомлювати 

значення своїх дій. Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ 

Апеляційного суду міста Києва встановила, що суд першої існтанції не з'ясував, 

чи правильно розуміє неповнолітній зміст обставин, які він не оспорює, чи не має 

сумнівів у добровільності його позиції та не роз'яснив останньому, що у випадку, 

коли суд прийме рішення про недослідження усіх доказів, він буде позбавлений 

права оскаржити визнані ним фактичні обставини. Крім того, колегія суддів 

звертає увагу на те, що cуд, розглядаючи провадження щодо неповнолітнього, 

повинен керуватися принципом якнайкращого забезпечення інтересів дитини, 

гарантованого ст. 3 Конвенції ООН про права дитини. З огляду на вищевикладене, 

колегія суддів зазначила, що ухвала суду про застосування до неповнолітнього 

примусових заходів виховного характеру підлягає скасуванню з призначенням 

нового розгляду в суді першої інстанції [199]. 

 Непоодинокими є випадки, коли прокурор, оскаржуючи рішення суду 

першої інстанції просить скасувати вирок суду в частині призначення покарання, 

у зв'язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну 

відповідальність та невідповідністю призначеного судом покарання тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення та особі неповнолітьного 

обвинуваченого в наслідок м'якості. Практика розгляду апеляційних скарг, 

спрямованих на посилення покарання неповнолітнім особам, є усталеною, та в 

більшості випадків апеляційні суди не задовільняють такі вимоги сторони 

обвинувачення.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2160/ed_2016_10_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#2160
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Так, 16 вересня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду 

кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва вирок Оболонського 

районного суду м. Києва від 19 травня 2015 року щодо неповнолітньої особи 

залишила без зміни, а апеляційну скаргу заступника прокурора міста Києва – без 

задоволення. За вказаним вироком Оболонського районного суду м. Києва 

неповнолітня особа визнана винуватою у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 

15, ч 1 ст. 185 КК України з призначенням покарання у виді штрафу в розмірі 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на підставі ст. 105 КК 

України звільнена від призначеного покарання у виді штрафу із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру  у виді передання її до досягнення нею 

вісімнадцятирічного віку, під нагляд матері. В апеляційній скарзі прокурор 

просив вирок суду першої інстанції в частині призначення покарання скасувати, у 

зв'язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну 

відповідальність та невідповідністю призначеного судом покарання тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинуваченої в наслідок 

м'якості. Прокурор також посилається на відсутність фактів, які б свідчили про те, 

що на момент постановлення вироку обвинувачена зробила відповідні висновки 

та бездоганною поведінкою довела суду можливість звільнення її від покарання. 

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних  справ Апеляційного 

суду міста Києва встановила, що будь-яких порушень при вирішенні судом 

першої інстанції цих питань колегією суддів не встановлено, а тому, покарання 

обвинуваченій неповнолітній призначене з дотриманням вимог кримінального 

процесуального законодавства, за  своїм видом та розміром є справедливим, 

відповідає тяжкості вчиненого та даним про особу неповнолітньої обвинуваченої, 

є необхідним і достатнім для її виправлення і перевиховання, а при звільненні 

неповнолітньої обвинуваченої від покарання із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру були дотримані всі вимоги ст. 105 КПК України. 

Суд наголосив також на тому, що твердження прокурора про необхідність 

призначення покарання у вигляді позбавлення волі за наведених ним обставин, є 

не тільки необґрунтованим, а й суперечить нормам міжнародного законодавства: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_60/ed_2015_08_12/pravo1/T012341.html?pravo=1#60
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2015_08_12/pravo1/T012341.html?pravo=1#958
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_516/ed_2015_08_12/pravo1/T012341.html?pravo=1#516
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_516/ed_2015_08_12/pravo1/T012341.html?pravo=1#516
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_852/ed_2015_08_17/pravo1/T124651.html?pravo=1#852
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Конвенції про права дитини та Мінімальним стандартним правилам Організації 

Об'єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 

(Пекінські правила), зокрема ст.40 Конвенції про права дитини [70], п.5,7,11,16,17 

Мінімальних стандартних правил ООН [114]. Зазначені норми міжнародного 

законодавства вказують на необхідність встановлення даних про особистість 

неповнолітнього правопорушника для визначення співмірності заходів впливу на 

нього за вчинене правопорушення, а також наголошують на тому, що з 

урахуванням даних про особу неповнолітнього необхідно по можливості не 

вдаватися до офіційного розгляду справи, у тому числі судом, звертаючись до 

можливостей досудового припинення справи із застосуванням альтернативних 

заходів громадського і соціального впливу, що дозволяє обмежити негативні 

наслідки процедури здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (наприклад, тавро 

судимості і вироку). 

А тому колегія суддів Апеляційного суду міста Києва не знайшла підстав 

для визнання призначеного судом покарання за своїм видом явно несправедливим 

через м'якість і, відповідно, для призначення більш суворого виду 

покарання [198]. 

За результатами узагальнення, проведеного Вищим спеціалізованим судом 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ “Про судову практику 

забезпечення права на захист у кримінальному провадженні” встановлено, що 

судді в цілому дотримуються вимог щодо забезпечення неповнолітнім права на 

захист, у тому числі шляхом залучення захисників для надання кваліфікованої 

правової допомоги як під час досудового розслідування, так і під час судового 

провадження з моменту встановлення факту про те, що кримінальне 

правопорушення було вчинено неповнолітнім. Участь захисника у судовому 

засіданні під час розгляду кримінального провадження та під час перевірки 

судових рішень за результатами судового розгляду щодо неповнолітніх має бути 

забезпечено незалежно від стадії судового провадження та суб’єкта оскарження 

судового рішення [192]. 
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При розгляді клопотання щодо застосування примусових заходів виховного 

характеру стосовно неповнолітнього Д. захисник, участь якого у цьому 

кримінальному провадженні є обов’язковою відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 52 КПК, у 

судове засідання не з’явився. З урахуванням необхідності у наданні 

неповнолітньому безоплатної вторинної правової допомоги суддею 

Березнегуватського районного суду Миколаївської області було прийнято 

рішення про забезпечення неповнолітнього захисником. Відповідно до ухвали від 

17 січня 2013 року зазначеним судом доручено центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги призначити захисника для участі у кримінальному 

провадженні [192]. 

Також, 26 вересня 2013 року суддя Апеляційного суду Сумської області, 

розглядаючи матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою 

прокурора на ухвалу слідчого судді Конотопського міськрайонного суду 

від 12 вересня 2013 року про відмову у задоволенні клопотання про застосування 

запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно неповнолітнього Т.М., 

ухвалив доручити Сумському обласному центру з надання безоплатної вторинної 

допомоги призначити підозрюваному захисника під час розгляду провадження в 

апеляційній інстанції [192]. 

У наведених випадках судами було забезпечено право неповнолітнього на 

захист. Однак результати аналізу судової практики засвідчили наявність випадків 

порушення судами вимог КПК України щодо захисту під час розгляду 

кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

Так, Ухвалою колегії суддів Апеляційного суду Луганської області 

у кримінальному провадженні по обвинуваченню Н.І. та К.І. за ч. 1 ст. 286 КК 

України за апеляційними скаргами прокурора і обвинуваченого К.І. скасовано 

вирок та призначено новий розгляд у суді першої інстанції через невиконання 

судом вимог п. 2 ч. 2 ст. 52 КПК та незабезпечення захисту неповнолітнього 

К.І [192]. 

Вироком Заставнівського районного суду Чернівецької області 

від 19 березня 2013 року, залишеного без змін ухвалою Апеляційного суду 
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Чернівецької області від 04 червня 2013 року, Г. засуджено за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 

185 КК із застосуванням ст. 69 КК до покарання у виді позбавлення волі строком 

на один рік. На підставі статей 75, 104 КК Г. звільнено від відбування покарання з 

випробуванням з іспитовим строком один рік із покладенням на нього обов’язків, 

передбачених пунктами 2–4 ч. 1 ст. 76 КК. 

Ухвалою ВССУ від 05 листопада 2013 року ухвалу Апеляційного суду 

Чернівецької області від 04 червня 2013 року скасовано і призначено новий 

розгляд у суді апеляційної інстанції. Своє рішення ВССУ мотивував тим, що 

засуджений Г. (17 жовтня 1998 року народження) вчинив злочин, будучи 

неповнолітнім, а відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 52 КПК, участь захисника 

у кримінальному проваджені є обов’язковою на усіх його стадіях. Як убачається з 

матеріалів кримінального провадження, засудженого було забезпечено 

захисником лише під час досудового розслідування та під час розгляду 

кримінального провадження у суді першої інстанції. Але апеляційний розгляд 

провадження було проведено без участі захисника і в журналі судового засідання 

зазначено про те, що він не з’явився, хоча з листа-повідомлення вбачається, що 

захисника не було поінформовано про місце та час апеляційного розгляду [192]. 

Апеляційний суд істотно порушив вимоги КПК України, оскільки здійснив 

судовий розгляд щодо неповнолітнього без участі захисника, чим порушив право 

обвинуваченого на захист, що призвело до скасування ухвали суду відповідно до 

п. 4 ч. 2 ст. 412 КПК.   

 Водночас не лише неповнолітні, які скоїли кримінальне правопорушення 

потребують особливого захисту та перевірки судових рішень вищестоящою 

інстанцією. Неповнолітні потерпілі також часто стають жертвами порушення 

своїх прав, не лише шляхом завдання їм шкоди в результаті злочинних дій, але і в 

під час порушення їх прав, як учасників кримінального провадження, зокрема 

неврахування співрозмірності завданої шкоди та призначеного покарання винній 

особі. 

Так, 01 серпня 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду 

кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва апеляційну скаргу законного 
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представника неповнолітнього потерпілого в інтересах потерпілого задовольнити 

в частині призначеного обвинуаченому покарання. 

На вирок Дарницького районного суду м. Києва від 25 травня 2016 року 

подали апеляційні скарги заступник прокурора м. Києва та законний представник 

неповнолітнього потерпілого, в яких вони, не оспорюючи фактичні обставини 

кримінального провадження, встановлені судом і викладені у вироку, доведеність 

винуватості обвинуваченого у вчиненні злочинів і правильність кваліфікації його 

дій за ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 187 КК України, просять вирок суду першої інстанції в 

частині призначеного обвинуаченому покарання скасувати у зв'язку з 

неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність та 

невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та особі 

обвинуваченого внаслідок м'якості [13]. 

З наведеного бачимо, що апеляційною інстанцією у кожному окремому 

випадку здійснюється перевірка правильності застосування судом першої 

інстанції передбачених кримінальним процесуальним законодавтсовм вимог, 

спрямованих на захист неповнолітніх учасників кримінального провадження. 

Проте зустрічаються випадки порушення кримінального процесуального 

законодавства саме апеляційною інстанцією, у зв’язку з чим актуальним є також 

дослідження касаційного оскарження, як наданої законом можливості перевірки 

правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм 

матеріального та процесуального права, а також правової оцінки обставин 

кримінального провадження.  

Окрім перегляду судового рішення в апеляційному порядку, ще однією 

дієвою формою судового контролю за законністю рішень є їх перегляд 

касаційною інстанцією.  

Виходячи із положень ст. 36 ЗУ “Про судоустрій і статус суддів” 

повноваження касаційної інстанції у кримінальних провадженнях виконуватиме 

Верховний Суд, який являє собою найвищий суд у системі судоустрою України. 

Згідно з ч.2 ст. 36 ЗУ “Про судоустрій і статус суддів” Верховний Суд здійснює 

правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_624/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#624
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_984/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#984
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законом, - як суд першої або апеляційної інстанції, в порядку, встановленому 

процесуальним законом. Відповідно до п.6 Прикінцевих та перехідних положень 

ЗУ “Про судоустрій і статус суддів” Верховний Суд України та Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ діють у 

межах їх повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи 

Верховного Суду у складі, визначеному ЗУ “Про судоустрій і статус суддів”, та до 

набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює 

порядок розгляду справ Верховним Судом у складі, визначеному ЗУ “Про 

судоустрій і статус суддів” [49]. 

Як зазначає Н.Р. Бобченко суть касаційного провадження полягає у перевірці 

вищою судовою інстанцією (касаційним судом) лише з юридичного погляду (за 

формою) рішень апеляційного суду та суду першої інстанції з ініціативи сторін у 

межах заявлених ними процесуальних вимог шляхом дослідження матеріалів 

кримінального провадження з можливістю скасування таких рішень і 

призначення нового судового розгляду [10, с. 41].  

Автор монографічного дослідження “Апеляційне та касаційне провадження у 

кримінальному судочинстві України: правове регулювання, доктрина, практика” 

пропонує власне визначення касаційного провадження як розпочатої з ініціативи 

учасників судового провадження та регламентованої кримінальним 

процесуальним законом діяльності суду касаційної існтанції з приводу 

оскарження рішень суду першої інстанції після їх перевірки в апеляційному 

порядку, рішень суду апеляційної інстанції щодо них, підготовки до касаційного 

розгляду, а також розгляду судом касаційної інстанції матеріалів кримінального 

провадження з погляду правильності застосування судами першої та апеляційної 

інстанції кримінальних процесуальних норм і вирішення ним питання про 

правосудність або неправосудність оскарженого вироку чи ухвали [10, с. 55].  

За даними статистики у 2106 році судом касаційної існтанції було 

розгляднуто 59 кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, у 2015 – 33 та у 

2014 – 56 [168, 169, 170]. З наведених даних бачимо, що вкрай рідко провадження 

щодо неповнолітніх осіб здійснюються у касаційній інстанції. 
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Зважаючи на тематику нашого дослідження доцільним є здійснення аналізу 

практики касаційної існтанції, зокрема, рішень Вищого спеціалізованого суду з 

розгляду цивільних і кримінальних справ у кримінальних провадженнях щодо та 

за участю неповнолітніх на предмет дотримання прав дітей як учасників 

кримінального провадження. 

Так, колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

розглянула в судовому засіданні 6 листопада 2014 року касаційну скаргу 

захисника та законного представника неповнолітнього засудженого на вирок 

Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 26 грудня 2013 року та ухвалу 

Апеляційного суду Запорізької області від 5 березня 2014 року. Зазначеним 

вироком неповнолітнього засуджено за ч. 1 ст. 190 КК України до покарання у 

виді громадських робіт на 100 годин. 

У касаційній скарзі захисник та законний представник неповнолітнього 

засудженого просять судові рішення скасувати у зв'язку з істотними 

порушеннями вимог кримінального процесуального закону, а справу направити 

на новий судовий розгляд.  

Апеляційний суд, викладені доводи захисника та законного представника 

неповнолітнього засудженого в апеляції ретельно не перевірив, належним чином 

не проаналізував, докладної відповіді на неї не дав і свого рішення достатньо не 

мотивував.  Залишаючи апеляцію захисника та законного представника 

неповнолітнього засудженого без задоволення, суд апеляційної інстанції лише 

послався на ті ж докази про доведеність винуватості засудженого, які були 

дослідженні у судовому засіданні першої інстанції, достовірність яких 

оскаржувалась в апеляції, без їх аналізу й оцінки, не спростувавши викладених у 

апеляції доводів. 

Ухвалою Колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 23 

вересня 2014 касаційну скаргу прокурора Львівської області залишено без 

задоволення, а ухвалу Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1010/ed_2014_10_31/pravo1/T012341.html?pravo=1#1010
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13 лютого 2013 року та ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 04 

червня 2013 року щодо неповнолітнього залишено без зміни. 

У касаційній скарзі прокурор порушував питання про скасування судових 

рішень у зв'язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального 

закону, неправильним застосуванням закону України про кримінальну 

відповідальність та про призначення нового розгляду в суді першої інстанції. 

Прокурор зазначає, що суд в порушення вимог статей 105 КК України, 501 КПК 

України застосував до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, не 

призначив судово-медичну експертизу, допитав неповнолітнього без участі 

педагога. Колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга прокурора не 

підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах провадження наявний висновок 

комплексної судової психолого-психіатричної експертизи, рішення про участь 

педагога, психолога чи лікаря при допиті неповнолітнього судом не приймалося. 

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 09 

жовтня 2014 року під час касаційного провадження відкритого внаслідок подання 

касаційної скарги законного представника неповнолітнього, виявила порушення 

закону про кримінальну відповідальність [192].  

Ухвалою Звенигородського районного суду від 09 квітня 2014 року до 

неповнолітнього застосовані примусові заходи виховного характеру у вигляді 

передачі під нагляд матері. Ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 12 

червня 2014 року ухвала місцевого суду залишена без зміни. Доводи законного 

представника неповнолітнього про те, що суд порушив вимоги кримінального 

закону, не встановивши щодо неповнолітнього тривалості примусових заходів 

виховного характеру, касаційна інстанція визнала обґрунтованими. Відповідно до 

ч. 3 ст. 105 КК України до неповнолітнього може бути застосовано кілька 

примусових заходів виховного характеру, що передбачені у частині другій цієї 

статті. Тривалість заходів виховного характеру, передбачених у пунктах 2 та 3 

частини другої цієї статті, встановлюється судом, який їх призначає. Зазначене 

свідчить про неправильне застосування судом кримінального закону. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_516/ed_2014_06_19/pravo1/T012341.html?pravo=1#516
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_08_12/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_516/ed_2014_09_16/pravo1/T012341.html?pravo=1#516
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Апеляційний суд при перевірці ухвали місцевого суду на зазначені 

порушення не звернув уваги, а тому ухвала цього суду також підлягає скасуванню 

з призначенням нового розгляду в суді першої інстанції, під час якого суду 

належить розглянути кримінальне провадження з дотриманням вимог закону і 

постановити законне та обґрунтоване рішення [196]. 

Якщо у кримінальних провадженнях щодо неповнолітнього спостерігається 

більш-менш усталена практика, спрямована на якнайкращий захист прав та 

інтересів особи, яка не досягла повноліття, то у провадженнях з одначасною 

участю як неповнолітнього обвинуваченого, засудженого так і неповнолітнього 

потерпілого, судам часто не зрозуміло, хто ж потребує більшого захисту та чиї 

інтереси потрібно задовольняти в першу чергу.  

Так, колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 26 

вересня 2013 року розглянула кримінальну справу за касаційними скаргами 

неповнолітнього засудженого та його законного представника на вирок 

Білокуракинського районного суду Луганської області від 2 жовтня 2012 року та 

ухвалу Апеляційного суду Луганської області від 19 лютого 2013 року [193]. 

Засудженим та потерпілим у даному кримінальному провадженні є 

неповнолітні особи. У касаційній скарзі неповнолітній засуджений посилається на 

суворість призначеного йому покарання. Зазначає, що суд не врахував у повному 

обсязі пом'якшуючі його вину обставини, а саме щире каяття, явку з повинною, 

вік неповнолітнього. Просить змінити судові рішення та звільнити його на 

підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням. 

Як видно з вироку, суд, призначаючи неповнолітньому покарання, 

відповідно до вимог ст. 65 КК України врахував тяжкість вчиненого злочину, 

пом'якшуючі його вину обставини - щире каяття, неповнолітній вік, та обтяжуючу 

його вину обставину - вчинення злочину у стані алкогольного сп'яніння. Крім 

того, суд узяв до уваги дані про особу засудженого, який раніше не судимий, 

характеризується посередньо, не працює, а також думку законного представника 

неповнолітнього потерпілого, який наполягав суворо покарати засудженого. Тому 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_347/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#347
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_267/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#267
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висновок суду про неможливість виправлення засудженого без ізоляції від 

суспільства є правильним. Разом із тим, перелічивши вищевказані обставини, 

насамперед неповнолітній вік засудженого, суд не врахував їх належним чином та 

не взяв до уваги конкретні обставини справи, віктимну поведінку потерпілого. На 

думку колегії суддів, зазначені обставини є такими, що пом'якшують покарання та 

істотно знижують тяжкість вчиненого злочину. Виходячи з конкретних обставин 

справи та особи винного, касаційним суд прийшов до висновку про необхідність 

пом'якшення покарання із застосуванням ст. 69 КК України нижче нижчої межі, 

передбаченої санкцією ч. 1 ст. 121 КК України [193]. 

Таким чином, у провадженнях за участю неповнолітніх осіб важливим є 

врахування як особи неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, 

засудженого так і потерпілого, адже це в свою чергу забезпечить дотримання 

співрозмірності у призначенні покарання, а отже сприятиме винесенню 

справедливих судових рішень. 

Проаналізувавши практику судових проваджень щодо неповнолітніх осіб та 

за участю неповнолітніх, можна зазначити, що судами інколи в силу об’єктивних 

причин (неможливість залучення педагога, психолога, лікаря у зв’язку з 

відсутністю механізму залучення таких осіб у кримінальному провадженні), 

інколи в силу суб’єктивних (проведення судового провадження за відсутності 

адвоката неповнолітнього обвинуваченого) не завжди дотримуються вимог, 

передбачених кримінальним процесуальним законодавством, що часто стає 

причиною пошуку інших способів захисту, зокрема численних звернень до 

Європейського суду з прав людини.  

Ознайомившись з узагальненням судової практики можемо констатувати, 

що суди досить часто не з’ясовували умови життя і виховання неповнолітніх осіб, 

тобто не встановлювали фактів щодо сімейно-побутових умов, контактів 

неповнолітнього з оточуючими, знаючи, що з’ясування даних питань дало б змогу 

виявити безпосередні причини, які спонукали неповнолітнього до вчинення 

злочину, і зробити висновки, чи є злочин випадковим або зумовленим причинами, 

які необхідно усунути [194].  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_624/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#624
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Особливий підхід у розгляді кримінальних проваджень щодо та за участю 

неповнолітніх осіб обумовлений нестійкістю характеру та неготовністю до 

абсолютно дорослої процедури судового розгляду, з огляду на фізичний, 

розумовий і психічний розвиток неповнолітніх, що в свою чергу свідчить про 

незрілість мислення та недостатній життєвий досвід. 

Указані особливості неповнолітніх осіб слід враховувати суддям, на яких 

покладено обов’язок здійснювати судові провадження за участю осіб, молодших 

18 років. 

З метою уникнення значної кількості оскаржень судових рішень у 

кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх, що є важливим не лише з 

огляду підвищення довіри до судової гілки влади, але і сприятиме якнайкращому 

забезпеченню інетерсів даної групи населення, адже неповнолітньому, який з 

метою захисту своїх законних прав пройшов усі три інстанції завдається неабияка 

моральна шкода, пропонуємо при ухваленні судових рішень суддями 

дотримуватись наступних вимог:  

- неухильно дотримуватись норм матеріального та процесуального 

права під час розгляду кримінальних проваджень відносно неповнолітніх 

обвинувачених, потерпілих та свідків;  

- вживати під час розгляду та вирішення кримінальних проваджень 

відносно неповнолітніх осіб заходів до всебічного, повного й об’єктивного 

з’ясування обставин провадження;  

- проводити роботу щодо профілактики вчинення неповнолітніми 

кримінальних правопорушень та впливати на перевиховання таких осіб;  

- дотримуватись міжнародних стандартів забезпечення прав 

неповнолітніх учасників кримінального провадження; 

- враховувати практику Європейського суду з прав людини щодо 

неповнолітніх учасників кримінального провадження.  

Все ж варто зазначити, що питома вага оскаржень судових рішень не є 

критичною, що свідчить в цілому про високий рівень дотримання судовими 

органами особливих вимог законодавця та міжнародного співтовариства у сфері 
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захисту неповнолітніх. Враховуючи важливе значення апеляційного та 

касаційного оскарження, як основних форм судового контролю за правосудністю 

судових актів нижчих судових існатнцій, вбачається необхідним забезпечити 

доступ до них неповнолітніх учасників кримінального провадження.  

Так, можливість використання неповнолітньою особою усіх національних 

форм захисту від неправосудних судових актів прямо пропорційно залежить від 

обізнаності дитини про існування апеляційного та касаційного оскарження, а 

також їх значення в цілому та значення в конкретному кримінальному 

провадженні. А тому вважаємо необхідністю забезпечення обов’язкового 

роз’яснення головуючим неповнолітнім учасникам кримінального провадження, 

їх захисникам, представникам та законним представникам змісту рішення, 

порядку і строків його оскарження, а також права подати клопотання про 

помилування, можливість звільнення від відбування покарання у зв’язку з 

випробуванням, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, права 

ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові 

зауваження.  

Роз’яснення неповнолітній особі її прав та обов’язків, що зумовлені 

призначенням їй відповідного покарання за вчинення кримінально караного 

діяння відіграє значну роль у формуванні усвідомленості та ставлення особи як до 

вчиненого діяння та його наслідків, а також впливає на її майбутню поведінку, 

таким чином, виконуючи превентивну функцію. Для неповнолітного потерпілого 

здійснення даної процесулаьної дій також відіграє значну роль, оскільки це 

впливає на можливість досягнення бажаного справедливого рішення та 

справедливої компенсації (у випадку подання цивільного позову). 

Враховуючи вищенаведене, пропонуємо доповинити § 1. Загальні правила 

кримінального провадження щодо неповнолітніх Глави 38. Кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх КПК України статтею 497-1 у такій редакції: 

«Стаття 497-1. Роз’яснення судового рішення у кримінальному 

провадженні за участю неповнолітніх осіб  
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1. Суд обов’язково роз’яснює своє рішення у кримінальному 

провадженні за участю неповнолітніх осіб усім учасникам: зміст 

рішення, порядок і строки його оскарження, а також право подати 

клопотання про помилування, можливість звільнення від відбування 

покарання у зв’язку з випробуванням, умовно-дострокового звільнення 

від відбування покарання, право ознайомитися із журналом судового 

засідання і подати на нього письмові зауваження, не змінюючи при 

цьому його зміст.» 

Отже, варто зазначити, що зважаючи на підвищену увагу до особи 

неповнолітнього у кримінальному провадженні, у зв’язку з необхідністю 

формування у такої особи правильного світорозуміння, перевиховання, розвитку 

та її соціалізації, провадження суддями повинно здійснюватись із виконанням 

усіх передбачених КПК України процесуальних вимог, а також з урахуванням 

міжнародних стандартів, з метою прийняття законного рішення із найкращим 

забезпеченням інтересів дитини. 

 

3.2. Розгляд Європейським судом з прав людини справ щодо участі 

неповнолітніх учасників у кримінальному провадженні 

 

Здійснивши ратифікацію Конвенції про захист прав людини й 

основоположних свобод та протоколів до неї, Україна взяла на себе зобов’язання 

гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, 

визначені у Конвенції та протоколах до неї. У пункті 1 частини першої Закону 

України “Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції” 

No 475/97-ВР від 17 липня 1997 р., на підставі якого відбулася ратифікація 

Конвенції та окремих протоколів до неї, зазначено наступне: «Україна повністю 

визнає на своїй території [...] щодо визнання обов’язковою і без укладення 

спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх 

питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції» [48].  
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Законодавче визнання обов’язкової юрисдикції ЄСПЛ в усіх питаннях, що 

стосуються тлумачення і застосування Конвенції, зумовлює вивчення практики 

ЄСПЛ та застосування національного законодавства з урахуванням позиції 

ЄСПЛ, оскільки саме в рішеннях ЄСПЛ розкривається зміст більшості положень 

Конвенції.  

На переконання В. Я. Тація, завдяки визнанню юрисдикції ЄСПЛ «Україна 

ще раз підтвердила незворотність та остаточність нових підходів у галузі прав 

людини, що були проголошені з прийняттям Конституції» [179, c. 48].  

Окрім того, стаття 17 Закону України No 3477-IV «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачає 

застосування судами Конвенції та практики ЄСПЛ як джерела права, а стаття 18 

цього Закону визначає порядок посилання на Конвенцію та практику Суду [47]. 

При цьому варто зауважити, що йдеться саме про «практику Суду» у значенні, 

розкритому у статті 1 цього Закону, тобто усю практику ЄСПЛ та Європейської 

комісії з прав людини, а не лише про рішення щодо України. Важливо пам’ятати, 

що у Законі України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» немає положень, які б забороняли 

застосовувати рішення чи ухвали ЄСПЛ, постановлених щодо інших країн, а тому 

вбачається за необхідне здійснити аналіз практики Європейського суду з прав 

людини з питань, пов’язаних з участю неповнолітніх осіб у кримінальному 

провадженні.  

Нагальність реформування системи органів кримінальної юстиції, а також 

постійне удосконалення процедури кримінального провадження спрямоване не 

лише на виконання зобов’язань нашої держави перед Радою Європи, але й на 

впровадження подальших євроінтеграційних процесів та побудови 

демократичної, правової держави у відповідності з положеннями ст. 1 Конституції 

України [74].  

Влучно зазначає О.Г. Шило, що слідуючи своїм європейським прагненням і 

європейському вибору, Україна має забезпечити поступову адаптацію 

внутрішнього законодавства, що регулює правові відносини до права 
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Європейського Союзу [213, с. 111].  

За статистичною інформацією, наявною на офіційному сайті ЄСПЛ, станом 

на 31 грудня 2016 року у Європейському суді перебувало на розгляді 18,150 заяв 

проти України, що становить 22,8% усіх заяв, які перебувають на розгляді. Це 

найбільша частка однієї країни. Для порівняння, щодо Італії на розгляді 

перебувало 6200 заяв (7,8%), Росії – 7800 (9,8%), Польщі – 1800 (2,3 %)Туреччини 

– 12600 (15,8%), Румунії – 7400 (9,3 %), Угорщини – 8950 (11,2 %). Загалом 

винесених рішень Європейським судом щодо України протягом 1959-2016 рр. 

нараховується 1,126 [220]. 

З огляду на невтішні статистичні показники вважаємо доцільним дослідити 

основні питання, на яких наголошує ЄСПЛ у своїх рішеннях, виявити причини 

порушень вимог Європейської конвенції національними судовими органами та 

органами досудового розслідування у кримінальному провадженні за участю 

неповнолітніх осіб. 

Так, згідно з роз’ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, що містяться у Листі № 223-1134/0/4-13 

від 18.07.2013 року: «при здійсненні кримінального провадження щодо 

неповнолітніх суди зобов'язані забезпечувати точне й неухильне застосування 

діючого законодавства, своєчасний та якісний їх розгляд, враховувати практику 

Європейського суду з прав людини, запроваджуючи їх положення у вітчизняну 

правозастосовну практику» [91]. 

У зв’язку з чим видається цілком доцільним проаналізувати практику ЄСПЛ 

щодо неповнолітніх з метою удосконалення здійснення правосуддя 

національними судами. 

Непоодинокими є випадки неврахування судами особливостей 

кримінального провадження за участю неповнолітніх обвинувачених, які тягнуть 

за собою здійснення неналежного захисту державою особливої категорії 

правопорушників, невиконання вимог Глави 38 КПК України та основних завдань 

кримінального провадження. 
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Зокрема, при вирішенні питання про обрання неповнолітньому запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою необхідно враховувати практику ЄСПЛ. 

Показовим у цьому аспекті є рішення ЄСПЛ від 27.11.2008 у справі «Свершов 

проти України», де ЄСПЛ констатував порушення вимог ст. 5 Конвенції (право на 

свободу та особисту недоторканість) стосовно неповнолітнього [146].  

У п. 63 цього рішення в обґрунтування порушення ст. 5 Конвенції ЄСПЛ 

зазначив, що національні суди при розгляді питання продовження тримання під 

вартою неповнолітнього жодного разу не розглядали можливості обрання 

альтернативного запобіжного заходу замість тримання під вартою і, посилаючись 

головним чином на тяжкість злочинів, продовжували тримати заявника під 

вартою на підставах, які не можна вважати «відповідними і достатніми». У п. 64 

цього ж рішення ЄСПЛ, визнаючи наявність порушення п. 3 ст. 5 Конвенції 

зазначив, що «взято до уваги й те, що, хоча захисник закликав враховувати вік 

неповнолітнього заявника, органи влади, як видно з матеріалів справи, ніколи не 

приймали до уваги цей факт, коли виносили рішення про тримання його під 

вартою» [146]. 

Порушення вимог п. 3 ст. 5 Конвенції у справі «Корнейкова проти України» 

встановлено, з огляду на необґрунтованість постанови Дзержинського районного 

суду м. Харкова від 21 квітня 2012 року про обрання заявниці запобіжного заходу 

у вигляді взяття під варту, оскільки при її постановленні не було належним чином 

враховано стан здоров’я заявниці та те, що вона була неповнолітньою, а 

відповідно до чинного законодавства до неповнолітніх такий запобіжний захід міг 

бути застосований лише у виняткових випадках [227]. 

У справі Сельчук проти Туреччини ЄСПЛ встановив порушення п.3 ст. 5 

Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), оскільки 16-ти річний 

підліток утримувався під вартою до суду майже чотири місяці. При цьому ЄСПЛ 

звернув особливу увагу на те, що під час розглянутих подій заявник був 

неповнолітнім [231]. 

Досить показовою у контексті нехтування загальновизнаними правами 

дитини є справа Гювеч проти Туреччини [226]. 15-річний підліток постав перед 
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дорослим судом, і, в кінцевому рахунку, був визнаний винним в участі у 

незаконній організації. Він був попередньо ув'язненим протягом більше ніж 

чотирьох з половиною років у в'язниці для дорослих, де він не отримував 

медичної допомоги у зв’язку з наявними психологічними проблемами і 

неодноразово намагався накласти на себе руки. Йому не було надано правову 

допомогу під час допиту поліцією, прокурором і суддею. Крім того, він і його 

адвокат не брали участі в 14 із 30 слухань у його справі. ЄСПЛ встановив, що 

тримання під вартою неповнолітнього, безсумнівно, послужило причиною його 

психологічних проблем, які призвели до його спроб покінчити життя 

самогубством. Влада була безпосередньо відповідальною за ці проблеми і не 

надала йому необхідної медичної допомоги [226].  

У цій справі ЄСПЛ повторив свої зауваження щодо надмірних строків 

тримання під вартою. Він прямо заявив: «Принаймні в трьох рішеннях, що 

стосуються Туреччини, Суд висловив побоювання з приводу практики 

попереднього утримання дітей (див. Сельчук проти Туреччини, No 21768/02, п.35, 

10 січня 2006 року; Кошті та інші проти Туреччини, No 74321/01, п.30, 3 травня 

2007 роки; вищезазначена справа Нарт проти Туреччини, 20817/04, п.34) і 

порушення статті 5, пункту 3 Конвенції про значно коротші терміни, ніж ті, що 

проведені заявником в даному випадку [226]. Наприклад, у випадку Сельчука, 

заявник провів близько чотирьох місяців у попередньому ув’язненні, коли йому 

було 16 років [231], а у випадку Нарта, заявник провів 48 днів в ув’язненні, коли 

йому було 17 років [228]. У даному випадку, заявник був затриманий у віці 15 

років і утримувався в попередньому ув’язненні строком понад чотири з 

половиною роки. У світлі вищевикладеного, Суд вважає, що тривалість 

утримання заявника під вартою була надмірною і в порушення статті 5, пункту 3 

Конвенції» [226]. 

Крім того, ЄСПЛ звертає увагу на те, що заявник був не в змозі брати 

участь у розгляді своєї справи, що призвело до порушення гарантій, передбачених 

ст. 6 Конвенції [67].  
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У справі Ічин та інші проти України, згідно з обставинами якої два підлітки 

(13 і 14 років) знаходились протягом 30 днів у центрі для неповнолітніх за те, що 

вони викрали їжу і кухонне начиння зі шкільної їдальні, незважаючи на те, що 

хлопчики зізналися в крадіжці і повернули викрадені речі. Крім того, на момент 

події, підлітки не досягли віку кримінальної відповідальності. ЄСПЛ встановив, 

що хлопчики піддалися безпідставному утриманню під вартою в місці, яке не 

забезпечило їм необхідного «наглядових заходів виховного характеру», в 

порушення п. 1 ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканність) [145]. 

Таким чином, порушення вимог п. 3 ст. 5 Конвенції у згаданих вище 

рішеннях ЄСПЛ щодо неповнолітніх констатувалося, як правило, у зв’язку з: 

відсутністю у рішеннях суду про тримання неповнолітньої особи під вартою 

посилання на те, що саме з обставин справи змусило суд дійти висновку про 

доцільність застосування саме цього запобіжного заходу законодавчо визначених 

підстав для тримання особи під вартою; відсутністю в рішеннях щодо 

продовження тримання неповнолітньої особи під вартою аналізу актуальності 

ризиків, які на початку кримінального провадження були підставою для взяття під 

варту; відсутністю у рішеннях щодо тримання неповнолітньої особи під вартою 

аналізу можливості застосування до особи альтернативних взяттю під варту 

запобіжних заходів. 

Варто зазначити, що національні суди у більшості випадків враховують 

особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх в контексті 

застосування запобіжних заходів, обираючи на стадії судового розгляду таким 

обвинуваченим альтернативні триманню під вартою запобіжні заходи, що 

підтверджується аналізом судової практики [174]. 

Проте, аналізуючи судову практику національних судів, неможливо не 

звернути увагу на ті випадки, коли суддями не враховується позиція ЄСПЛ. 

Так, 19.06.2013 ухвалено вирок Кіровським районним судом м.Донецька у 

кримінальному провадженні стосовно неповнолітньої В.Л., яким її засуджено за 

вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України (тримання 

під вартою під час судового розгляду – з 01.07.2012) [194]. 
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У Харківській області під вартою понад 6 місяців утримувався 

неповнолітній С.Я. у кримінальному провадженні по обвинуваченню у вчиненні 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України. Також у кримінальному 

провадженні під вартою понад 6 місяців утримувався неповнолітній М.М. по 

обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК  

України [194]. 

У провадженні Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської 

області знаходилось кримінальне провадження по обвинуваченню Є.В.І., Є.В.В. 

(неповнолітній) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України [194]. 

Як свідчать дані про рух справи, за час судового розгляду проведено 11 засідань, з 

них 9 відкладено через неявку свідків та/або потерпілого (оголошено перерву для 

виклику), один раз відкладено за клопотанням прокурора. Таким чином, справа 

понад рік знаходилась у провадженні, а неповнолітній тримався під вартою 1 рік 

та 4 місяці.  

Основними причинами тривалого розгляду справ у вищенаведених 

випадках, згідно з даними наданими Вищим спеціалізованим судом України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, є неявка захисника, неявка прокурора, а 

також відсутність повного складу суду [194].  

Досить часто у постановах про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття 

під варту неповнолітніх відсутні посилання на виняткові обставини, які можуть 

бути підставами для обрання їм найсуворішого запобіжного заходу. Так, ухвалою 

Апеляційного суду Запорізької області від  23 квітня 2010 року змінено постанову 

Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 09 квітня 2010 року стосовно Г.О., 

останній звільнений з-під варти та йому обрано запобіжний захід у вигляді 

особистої поруки, оскільки, обираючи запобіжний захід стосовно 

неповнолітнього, суд прийняв до уваги тільки тяжкість злочину, у вчинені якого 

він обвинувачувався, та не врахував інших обставин, зокрема вік обвинуваченого, 

його позитивні характеристики, наявність постійного місця проживання та 

ін. [194]. 

У 2011 році в апеляційному порядку було скасовано постанову 
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Здолбунівського районного суду Рівненської області від 16 червня 2011 року 

щодо неповнолітнього підозрюваного Б. та обрано йому альтернативний 

триманню під вартою запобіжний захід [194]. Суд першої інстанції, обираючи 

найсуворіший запобіжний захід, послався на власний висновок про вчинення Б. 

інших злочинів, про які не йдеться в матеріалах кримінального провадження. 

Скасовуючи постанову суду першої інстанції, апеляційний суд в ухвалі зауважив, 

що взяття під варту неповнолітнього було здійснено судом із порушенням 

порядку, встановленого законом, та з порушенням вимог ст. 5 Європейської 

Конвенції. Також зазначив, що в постанові вжиті формулювання, які суперечать 

презумпції невинуватості (твердження про вчинення підозрюваним злочинів без 

підтвердження цього обвинувальними вироками).  

Як справедливо зазначає О.Г. Яновська одним із найбільш частих порушень 

прав людини, визнаних ЄСПЛ у справах проти України, є необґрунтоване 

ухвалення судами рішень про продовження строку тримання підозрюваного, 

обвинуваченого під вартою, а також те, що можливість застосування запобіжних 

заходів, альтернативних триманню під вартою, у багатьох випадках навіть не 

розглядалася [218, с. 14].  

Враховуючи практику національних судів, а також практику ЄСПЛ з метою 

удосконалення процедури обрання запобіжного заходу неповнолітньому 

підозрюваному, обвинуваченому, пропонуємо передбачити у чинному КПК 

України норму, що зобов’язувала б слідчого суддю, суд при обранні запобіжного 

заходу неповнолітньому підозрюваному, обвинуваченому в першу чергу 

розглядати можливість передання їх під нагляд батьків, опікунів чи 

піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, - 

передання їх під нагляд адміністрації цієї установи. Така пропозиція була 

підтримана 90% опитаних респондентів під час анкетування суддів, прокурорів та 

адвокатів. 

 А тому спираючись на практику та отримані емпіричні дані пропнуємо 

доповнити ст. 492 КПК України частиною 4 та викласти у наступній редакції: 

«Стаття 492. Застосування до неповнолітнього підозрюваного, 
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обвинуваченого запобіжного заходу 

1. За наявності підстав, передбачених цим Кодексом, до неповнолітнього з 

урахуванням його вікових та психологічних особливостей, роду занять може бути 

застосовано один із запобіжних заходів, передбачених цим Кодексом. 

2. Затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до 

неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється або обвинувачується у 

вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за умови, що застосування 

іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у 

статті 177 цього Кодексу. 

3. Про затримання і взяття під варту неповнолітнього негайно сповіщаються 

його батьки чи особи, які їх замінюють. 

4. Слідчий суддя, суд за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, при 

обранні запобіжного заходу неповнолітньому підозрюваному, обвинуваченому в 

першу чергу зобов’язаний розглядати можливість передання їх під нагляд батьків, 

опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій 

установі, - передання їх під нагляд адміністрації цієї установи.» 

 Також національними судами не завжди забезпечується здійснення 

судового провадження у розумні строки. Наприклад, у кримінальному 

провадженні (Тячівський районний суд Закарпатської області) по обвинуваченню 

І.К., С.С. (неповнолітній) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 

153, ч 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 296 КК України обвинувачені тримались під 

вартою з 15.04.2009 [194]. Двічі Апеляційний суд Закарпатської області 

скасовував вирок у даному кримінальному провадженні і призначав новий 

розгляд у суді першої інстанції. При цьому в обох випадках однією із підстав 

скасування вироку було встановлено невідповідність кваліфікації дій 

співучасників у вступній та резолютивній частинах вироку. Лише 15.08.2013 

неповнолітньому було змінено запобіжний захід.  

У даному випадку суд не врахував вимоги практики ЄСПЛ (справа 

«Свершов проти України») щодо розумного строку розгляду, а також вимоги 
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стосовно забезпечення оперативності судового розгляду у випадках, коли особа 

тримається під вартою, особливо якщо такою особою є неповнолітній [146]. 

Позиція ЄСПЛ з приводу оцінки таких випадків полягає у наступному: 

«незважаючи на те, що ЄСПЛ не може аналізувати якість практики національних 

судів, він вважає, що оскільки повернення справ на новий розгляд зазвичай 

вимагалось внаслідок помилок, допущених судами нижчої ланки, повторення 

таких повернень в межах одного провадження розкриває серйозні недоліки 

судової системи» (п. 46 рішення від 25.11.2003 у справі «Верцішевська проти 

Польщі») [96, с. 170]. 

Таким чином, необхідність оперативного здійснення кримінальних 

проваджень, під час проведення яких неповнолітні тримаються під вартою, є 

першочерговим завданням суддів, з огляду на вимоги сформульовані у рішеннях 

ЄСПЛ та особливий статус непвонолітнього обвинуваченого. 

Наступним, не менш важливим питанням, на яке звертає увагу ЄСПЛ є 

вжиття службовими особами заходів, спрямованих на уникнення негативного 

впливу на особу неповнолітнього. 

Законодавець у ч.2 ст. 484 КПК України передбачає, що слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд та всі інші особи, що беруть у ньому участь, повинні 

здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше порушує звичайний уклад 

життя неповнолітнього та відповідає його віковим та психологічним 

особливостям, роз'яснювати суть процесуальних дій, рішень та їх значення, 

вислуховувати його аргументи при прийнятті процесуальних рішень та вживати 

всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного впливу на 

неповнолітнього [80].  

Звідси на суд покладається обов’язок здійснення судового розгляду у такий 

спосіб, щоб мінімізувати можливий негативний вплив на особу неповнолітнього, 

що, насамперед, залежить від врахування судом характерних особливостей 

неповнолітнього, його фізіологічного та психічного розвитку, складності 

кримінального провадження, наявності суспільного резонансу тощо. 
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Так, суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області під 

час судового провадження пояснював неповнолітньому обвинуваченому хід 

судового засідання на зрозумілій йому мові, нагадував захиснику та законному 

представникові неповнолітнього про їх обов'язок пояснювати неповнолітньому 

кожну дію в ході судового провадження, забезпечуючи тим самим право 

обвинуваченого на ефективну участь у кримінальному провадженні, яке полягає 

не лише в праві останнього бути присутнім в судовому засіданні, але й праві чути, 

бути почутим і слідкувати за ходом судового провадження [14]. Проте не завжди 

судді на практиці вдаються до таких заходів, а іноді і зовсім не беруть до уваги 

той факт, що участь неповнолітньої особи у кримінальному провадженні вимагає 

особливого підходу у здійсненні правосуддя. 

 Так, ЄСПЛ визнав порушення вимоги щодо справедливості судового 

розгляду (п. 1 ст. 6 Конвенції) у ситуації, коли законні представники 

неповнолітнього обвинуваченого сиділи у залі судового засідання "у межах 

досяжності шепоту" [235]. ЄСПЛ встановив малоймовірність того, щоб 

неповнолітній відчував себе досить розкуто для того, щоб радитися з адвокатами 

під час засідання у залі, на очах у публіки, навіть більше, щоб він був у змозі, з 

огляду на його незрілість і нестабільний емоційний стан, навіть і поза залою суду 

співпрацювати зі своїми адвокатами і надавати їм інформацію, потрібну для його 

захисту (Т проти Сполученого Колоівства). 

Серед іншого ЄСПЛ встановив, що при розгляді звинувачення у злочині, 

вчиненого дитиною, необхідно повною мірою враховувати його / її вік, ступінь 

зрілості, а також інтелектуальні та емоційні можливості. У даному випадку після 

скоєння злочину неповнолітні страждали від посттравматичного стресового 

розладу, вони відчували страх і тривогу в суді і не могли зосередитися. 

Формальності і процедура Суду Корони уже лякали їх, а піднесення, на якому 

вони сиділи, збільшувало цей дискомфорт [235].  

У справах В. і Т. проти Сполученого Королівства, ЄСПЛ зазначив, що 

ефективна участь у залі суду передбачає, що обвинувачений має широке 

розуміння природи судового процесу, в тому числі значущості будь-якого 



 177 

покарання, яке може бути накладено. Тому неповнолітні обвинувачені повинні 

бути, у всякому разі, представлені кваліфікованими юристами з досвідом роботи з 

дітьми.  

Крім того, у справі В. проти Сполученого Королівства ЄСПЛ заявив: 

«Звідси випливає, що стосовно маленької дитини, обвинуваченої у скоєнні 

тяжкого злочину, із залученням високого рівня засобів масової інформації та 

громадського інтересу, було б необхідним провести слухання таким чином, щоб 

зменшити, наскільки це можливо, його або її почуття загрози та 

інгібування» [236].  

У вже згаданих кримінальних справах В. і Т. проти Сполученого 

Королівства стосовно двох хлопчиків, які вбили малюка, ЄСПД, зокрема, заявив: 

«[...] Важливо, щоб з дитиною, яка обвинувачується у скоєнні злочину, 

поводилися таким чином, який повною мірою враховує її вік, ступінь зрілості та 

інтелектуальний і емоційний потенціал, а також були вжиті заходи, щоб сприяти 

її здатності розуміти і брати участь у розгляді». Крім того, «звідси випливає, що 

стосовно маленької дитини, обвинуваченої у скоєнні тяжкого злочину, із 

залученням високого рівня засобів масової інформації та громадського інтересу, 

було б необхідним провести слухання таким чином, щоб зменшити, наскільки це 

можливо, його або її почуття загрози та інгібування» [235, 236]. 

Отже, суд, роз'яснюючи неповнолітньому обвинуваченому правила 

кримінального судочинства, повинен враховувати рівень його інтелектуального 

розвитку, оскільки це має важливе значення для розуміння ним суті 

процесуальних дій, а отже, і можливості брати дієву участь у суді.  

У справі "С.Ц. проти Сполученого Королівства" ЄСПЛ визнав, що мало 

місце порушення п. 1 ст. 6 Конвенції за обставин, коли неповнолітній 

обвинувачений через низький рівень інтелектуального розвитку не усвідомлював 

"становища, в якому він опинився" [232]. ЄСПЛ встановив порушення п.1 ст. 6 

Конвенції, у зв'язку з тим, що 11-річний хлопчик був не в змозі повною мірою 

брати участь у розгляді справи, він не розумів ролі присяжних і необхідності 

справити на них гарне враження. Він також не усвідомлював, що ризикує 
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потрапити до в'язниці, і думав, що повернеться додому до свого прийомного 

батька. Попри це кримінальне провадження щодо нього розглянув не 

спеціалізований суд у справах неповнолітніх, а суд для дорослих. ЄСПЛ 

притримується позиції, що справи дітей з обмеженими розумовими здібностями, 

такими як заявник, повинні розглядатися спеціальними судами.  

Підсумовуючи, відмітимо, що у справі, яка стосувалася неповнолітнього 

обвинуваченого з низьким рівнем розуміння, ЄСПЛ встановив, що “ефективна 

участь у даному контексті передбачає, що обвинувачений має широке розуміння 

природи судового процесу і того, що стоїть на кону для нього або неї, в тому 

числі значущість будь-якого покарання, яке може бути застосовано. Це означає, 

що він або вона, у разі необхідності, за допомогою, наприклад, перекладача, 

юриста, соціального працівника або друга, повинні бути в змозі зрозуміти 

загальну спрямованість того, що сказано в суді. Обвинувачений повинен бути в 

змозі розуміти те, що кажуть свідки обвинувачення, і, у разі представництва, 

пояснити своїм власним адвокатам свою версію подій, вказати на будь-які заяви, з 

якими він не згоден і повідомити їм про будь-які факти, які повинні бути висунуті 

на його захист”.

 

Крім того, “важливо, щоб його справа розглядалася 

спеціалізованим судом, який в змозі повною мірою і належним чином 

враховувати перешкоди, за яких він здійснює свою діяльність, і адаптувати свою 

процедуру відповідним чином” [232]. 

Наприклад, у вищезгаданій справі ЄСПЛ ("Т проти Сполученого 

Королівства"), попри те, що провадження щодо неповнолітнього розглянув 

"дорослий" суд у відкритому режимі [235], ЄСПЛ не встановив порушень ст. 3 

Конвенції, оскільки було вжито спеціальних заходів до зміни правил судочинства, 

аби пом'якшити суворі умови "дорослого" суду з урахуванням юного віку 

обвинувачених. 

Після справ T. проти Сполученого Королівства і В. проти Сполученого 

Королівства, коли оточення національного суду вважалося страшним для дитини, 

було складено Практичне керівництво для судів у справах дітей та молоді у 

Кримінальному суді присяжних. Мета полягає в тому, щоб уникнути залякування, 
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приниження або страждання дитини, що знаходиться на лаві підсудних. 

Елементами цього практичного керівництва є, зокрема: можливість для дитини 

відвідати залу суду до початку судового розгляду, щоб ознайомитися з ним, 

можливість підтримки поліції, щоб уникнути залякування чи зловживань з боку 

преси, відсутність перук або мантій, роз’яснення порядку з точки зору, яку дитина 

може зрозуміти, вузький склад судового засідання і т.д.  

У низці справ проти Сполученого Королівства, що стосуються злочинів, 

вчинених неповнолітніми, Суд підкреслив, що повинні бути вжиті особливі 

заходи для зміни процедури дорослих судів для пом’якшення суворості дорослих 

судів з урахуванням молодого віку підсудного. Слухання повинні проводитися 

таким чином, щоб їх почуття боязкості і пригнічення могли бути зменшені, 

наскільки це можливо.  

У справі Салдуз проти Туреччини, ЄСПЛ встановив, що було порушено п. 

1, ст. 6 Конвенції, так як 17-річний підозрюваний не мав доступу до адвоката 

протягом п’яти днів перебування у поліцейській дільниці. Суд встановив, що: 

«Для того, щоб право на справедливий судовий розгляд відповідно до статті 6, 

пункту 1, залишалося досить «практичним і ефективним», доступ до адвоката 

повинен бути наданий, як правило, з моменту першого допиту підозрюваного 

поліцією [...]».

 

Суд також зазначив, що одним з особливих елементів у цій справі 

був вік заявника. Беручи до уваги значну кількість відповідних міжнародно-

правових документів, що стосуються правової допомоги неповнолітнім під 

вартою в поліції, Суд підкреслив принципову важливість забезпечення доступу до 

адвоката, коли особа, що перебуває під вартою у поліції, була неповнолітньою 

[230]. 

З огляду на тематику нашого дослідження вважаємо за доцільне також 

навести практику ЄСПЛ, яка стосується порушення прав неповнолітніх 

потерпілих. Так, у справі Оккалі проти Туреччини 12-річний хлопчик був побитий 

співробітниками поліції, які намагалися змусити його зізнатися у крадіжці грошей 

у роботодавця (звинувачення у крадіжці було згодом знято). Пізніше виконання 

вироку про засудження винних співробітників поліції було відкладено, а 
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незабаром вони отримали підвищення по службі. ЄСПЛ прийшов до висновку, що 

мало місце порушення статті 3 у зв'язку з безкарністю поліцейських і відсутністю 

спеціальних засобів захисту неповнолітніх. Суд особливу увагу звернув на те, що 

під час провадження не було приділено увагу захисту неповнолітнього. Вік 

заявника не згадувався в якості обтяжуючої обставини, не було також посилання 

на національне законодавство про захист неповнолітніх. Безкарність винних 

поставила під сумнів ефективність судової системи і її здатність захистити кого-

небудь в подібній ситуації [229]. 

Таким чином, у справі Оккалі проти Туреччини, ЄСПЛ розглянув справу 

12-річного хлопця, який знаходився під арештом поліції, і який стверджував, що 

він піддавався жорстокому поводженню. ЄСПЛ вважав, що він повинен був 

отримати більший захист як неповнолітній, і що влада не врахувала його 

особливої уразливості та додав, що у випадках, подібних до цього, повинен бути 

призначений адвокат для надання допомоги дитині, а батьки (або законний 

представник) мають бути проінформовані про затримання [229].

  

У справі Сигерхун Онер проти Туреччини 12-річний хлопчик був побитий 

поліцейськими під час (незареєстрованого) тримання під вартою, так як він 

відмовився назвати поліцейським своє ім'я під час перевірки документів. Після 

побиття у нього залишилися удари на стегні і біля правого ока. ЄСПЛ встановив, 

що хлопчик був підданий нелюдському і такому, що принижує гідність 

поводженню в порушення ст. 3 Конвенції і що відповідальний за ці акти 

поліцейський не поніс реального покарання, що стало ще одним порушенням 

ст. 3 [224].  

Ще одним прикладом відсутності ефективних механізмів захисту 

неповнолітніх потерпілих є справа Стоїка проти Румунії. 14-річний підліток 

стверджував, що він був побитий поліцейськими у зв’язку з його циганським 

походженням. Кримінальне розслідування не було проведено, і поліцейські не 

переслідувалися за законом. ЄСПЛ встановив, що удари заявника були 

результатом нелюдського і такого, що принижує гідність поводження, що 
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належне розслідування не було проведено і що підґрунтям діянь поліцейських є 

расизм, що сівдчить про порушення ст. ст. 3 і 14 Конвенції [234].  

У справі Даррадж проти Франції ЄСПЛ визнав, що розслідування події 

злочину було проведено ретельно та згідно з вимогами національного 

законодавства, проте підкреслив, що серйозних дисциплінарних заходів щодо 

винних прийнято не було - на них було накладено мінімальний штраф. Таким 

чином, покарання, застосоване щодо винних, було явно невідповідним тяжкості їх 

діяння, враховуючи, що потерпілим є неповнолітня особа [225]. 

ЄСПЛ визнав особливості провадження щодо злочинів на сексуальному 

ґрунті. Так, у справі С. Н. проти Швеції ЄСПЛ встановив, що: «Такі справи часто 

розуміються як випробування для потерпілого, зокрема, коли останній мимоволі 

стикається з відповідачем. Ці особливості ще більш помітні у справах за участю 

неповнолітнього. При оцінці питання про те, чи в такому розгляді обвинувачений 

отримав справедливий судовий розгляд, необхідно враховувати також права на 

повагу приватного життя жертви. Таким чином, Суд визнав, що у кримінальних 

справах стосовно сексуального насильства можуть бути прийняті деякі заходи з 

метою захисту потерпілого, за умови, що такі заходи можуть бути узгоджені з 

адекватною і ефективною реалізацією права на захист». У цій же справі увагу 

також було приділено можливому першочерговому характеру деяких питань. Так, 

щооб уникнути негативних наслідків, можуть бути залучені судово-медичні 

експерти-психологи зі спеціальною підготовкою та знаннями [233]. 

У справі В. С. проти Польщі ЄСПЛ запропонував можливі способи 

перевірки надійності інформації, наданої молодою дитиною-жертвою і вказав, що 

це може бути зроблено менш інвазивним шляхом, ніж прямий допит. Можуть 

застосовуватися кілька складних методів, наприклад, допит дитини у присутності 

психолога із записом питань захистом або в студії, дозволяючи позивачу або його 

адвокату бути присутнім на такому допиті за допомогою відеозв’язку або 

одностороннього дзеркала. 

Звідси бачимо, що ЄСПЛ приділяє увагу не лише неповнолітнім 

підозрюваним, обвинуваченим, але й потерпілим, що зумовлює необхідність 
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перегляду ставлення до жертв злочинів національного законодавця. Пропозиції 

щодо удосконалення забезпечення прав неповнолітніх потерпілих запропоновані 

нами у підрозділі 2.2. нашого дослідження цілком відповідають практиці ЄСПЛ, а 

тому сприятимуть як захисту дітей-жертв злочинів, так і попередять нові 

звернення громадян до ЄСПЛ проти України. 

Аналіз практики Європейського суду з прав людини та практики 

національних судів дає можливість зробити висновки про необхідність суддями 

при здійсненні судового провадження за участю неповнолітніх осіб враховувати 

наступне: 

-  сумлінно виконувати повноваження із судового контролю за дотриманням 

прав, свобод та інтересів неповнолітніх осіб у кримінальному 

провадженні під час судового провадження, не дивлячись на їх 

процесуальний статус, діяти у межах і відповідно до вимог закону, який 

визначає особливості кримінального провадження за участю 

неповнолітніх; 

-  враховувати, що закріплений законом особливий підхід до неповнолітніх 

правопорушників зумовлює застосування інших, відмінних від тих, які 

застосовуються до дорослих, заходів процесуального характеру та вимагає 

здійснення їх особами з відповідною спеціалізацією; 

-  пам'ятати, що кримінальне провадження як щодо неповнолітньої особи, так 

і за участю неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно, 

розглянуто першочергово та таким чином щоб не завдати травмувань 

особливому суб’єкту, а також сприяти позитивному впливу на дитину. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. З метою уникнення значної кількості оскаржень судових рішень у 

кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх, що є важливим не лише з 

огляду підвищення довіри до судової гілки влади, але і сприятиме якнайкращому 

забезпеченню інетерсів даної групи населення, адже неповнолітньому, який з 

метою захисту своїх законних прав пройшов усі три інстанції завдається неабияка 

моральна шкода, вважається за необхідне при ухваленні судових рішень суддями 

дотримуватись наступних вимог: неухильно дотримуватись норм матеріального 

та процесуального права під час розгляду кримінальних проваджень відносно 

неповнолітніх обвинувачених, потерпілих та свідків; вживати під час розгляду та 

вирішення кримінальних проваджень відносно неповнолітніх осіб заходів до 

всебічного, повного й об’єктивного з’ясування обставин провадження; проводити 

роботу щодо профілактики вчинення неповнолітніми кримінальних 

правопорушень та впливати на перевиховання таких осіб; дотримуватись 

міжнародних стандартів забезпечення прав неповнолітніх учасників 

кримінального провадження; враховувати практику Європейського суду з прав 

людини щодо неповнолітніх учасників кримінального провадження.  

2. Важливим процесуальним заходом, покликаним забезпечити дотримання 

права кожної неповнолітньої особи бути поінформованою та права на судовий 

захист, є надання головуючим обов’язкового роз’яснення неповнолітнім 

учасникам кримінального провадження, їх захисникам, представникам та 

законним представникам змісту рішення, порядку і строків його оскарження, а 

також права подати клопотання про помилування, можливість звільнення від 

відбування покарання у зв’язку з випробуванням, умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання, права ознайомитися із журналом судового 

засідання і подати на нього письмові зауваження.  

3. Враховуючи практику національних судів, а також практику ЄСПЛ з 

метою удосконалення процедури обрання запобіжного заходу неповнолітньому 

підозрюваному, обвинуваченому, доцільним є передбачення у чинному КПК 
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України норми, що зобов’язувала б слідчого суддю, суд при обранні запобіжного 

заходу неповнолітнім підозрюваному, обвинуваченому, передусім, розглядати 

можливість передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються у дитячій установі, – передання їх під нагляд 

адміністрації цієї установи. 

4. На підставі аналізу практики ЄСПЛ та практики національних судів 

сформульовано висновки про необхідність при здійсненні судового провадження 

за участю неповнолітніх суддям враховувати такі вимоги: сумлінно виконувати 

повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 

неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні під час судового провадження, 

не зважаючи на їх процесуальний статус, діяти у межах і відповідно до вимог 

закону, який визначає особливості кримінального провадження за участю 

неповнолітніх; враховувати, що закріплений законом особливий підхід до 

неповнолітніх правопорушників зумовлює застосування інших, відмінних від тих, 

які застосовуються до дорослих, заходів процесуального характеру та вимагає 

здійснення їх особами з відповідною спеціалізацією; пам’ятати, що кримінальне 

провадження як щодо неповнолітньої особи, так і за участю неповнолітньої особи 

має бути здійснено невідкладно, розглянуто першочергово та так, щоб не завдати 

травмувань особливому суб’єкту, а також сприяти позитивному впливу на 

дитину. 
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ВИСНОВКИ 

У висновках дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки 

теоретичних засад, правових та практичних рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю 

неповнолітніх осіб, та сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, що 

відповідають вимогам наукової новизни, зокрема:  

1. Правосуддя у кримінальному провадженні – це судова діяльність, яка 

здійснюється судом у визначеній процесуальній формі, із застосуванням норм 

матеріального права та дотриманням усіх спеціальних процесуальних гарантій, 

шляхом розгляду кримінальних проваджень, а також винесення  за результатами 

повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження 

законного, обґрунтованого, вмотивованого та справедливого рішення із 

застосуванням або незастосуванням заходів кримінально-правового впливу. 

Правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх – судова 

діяльність, яка здійснюється судом у визначеній процесуальній формі, із 

застосуванням норм матеріального права та дотриманням усіх спеціальних 

процесуальних гарантій, шляхом розгляду кримінальних проваджень за участю 

неповнолітніх осіб, а також винесення  за результатами повного та об’єктивного 

дослідження обставин кримінального провадження законного, обґрунтованого, 

вмотивованого та справедливого рішення із застосуванням або незастосуванням 

заходів кримінально-правового впливу. 

2. Судовий розгляд кримінального провадження за участю неповнолітніх – 

це здійснення адаптованого та націленого на задоволення потреб і прав дитини 

розгляду кримінального провадження у судовому засіданні за участю 

неповнолітніх осіб у такий спосіб, щоб було забезпечено право кожної 

неповнолітньої особи на участь та розуміння процедури судового засідання, на 

повагу до приватного та сімейного життя, її честі та гідності. 

3. Права і свободи людини, а у нашому випадку дитини, є основним 

критерієм, що визначає призначення, зміст і форму здійснення кримінального 
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судочинства, а тому задачами правосуддя у кримінальному провадженні за 

участю неповнолітніх осіб є: дотримання усіх прав неповнолітніх осіб під час 

судових розглядів, з урахуванням збалансованості з правами інших учасників 

кримінального провадження; надання спеціального захисту усім неповнолітнім 

учасникам кримінального провадження; забезпечення пропорційності заходів 

впливу на неповнолітніх шляхом максимальної індивідуалізації процесу та 

підвищеної уваги до вивчення їх особистості; попередження вчинення злочинів 

неповнолітніми; ресоціалізація неповнолітніх, повернення їх до нормального 

життя у суспільстві. 

4. Першими історичними згадками про охорону державою прав 

неповнолітніх учасників кримінального провадження були: щодо неповнолітніх 

правопорушників – положення Законів XII таблиць, щодо неповнолітніх 

потерпілих – закони Хетського царства; щодо неповнолітніх свідків – Звід законів 

царя Хаммурапі. 

5. Міжнародні правові стандарти забезпечення прав неповнолітніх осіб у 

кримінальному провадженні - загальноприйняті норми і принципи міжнародного 

права, положення міжнародних договорів, а також норми рекомендаційного 

характеру, які визначають основи здійснення кримінального провадження за 

участю неповнолітніх осіб, перелік їх прав та свобод із встановленням 

мінімального рівня, на якому вони повинні бути закріплені у національному 

законодавстві та дотримуватись у практичній діяльності, а також обов’язок 

держав щодо їх забезпечення, охорони й захисту.  

6. Міжнародні правові стандарти забезпечення прав неповнолітніх осіб у 

кримінальному провадженні за критерієм їх спрямованості на відповідних 

учасників кримінального провадження поділяються на: 1) міжнародні правові 

стандарти загального спрямування (стосуються прав усіх неповнолітніх учасників 

кримінального провадження): а) право на доступ до правосуддя і справедливий 

судовий розгляд; б) право на свободу та особисту недоторканність; 2) міжнародні 

правові стандарти спеціального спрямування (діють у залежності від 

процесуального становища неповнолітніх осіб, залучених до сфери кримінального 
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процесу): а) стандарти прав неповнолітніх, щодо яких здійснюється кримінальне 

переслідування; б) стандарти прав неповнолітніх потерпілих і інших 

неповнолітніх учасників кримінального судочинства; 3) міжнародні стандарти у 

сфері попередження злочинності серед неповнолітніх, що покладають обов’язок 

вжиття заходів із попередження злочинності неповнолітніх на державу. 

7. Аналіз нормативного забезпечення, правозастосовної практики та 

положень міжнародних-правових актів щодо здійснення кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх надає можливість виявити низку проблем, 

наукове осмислення яких дає можливість сформулювати ряд висновків і 

пропозицій: 

- здійснення кримінального судочинства щодо неповнолітніх повинно бути 

направлено перш за все не на покарання неповнолітньої особи, а на запобігання 

вчиненню нових злочинів неповнолітніми і сприяти виправленню таких осіб, а 

тому, під час кримінального провадження щодо неповнолітнього, у тому числі, 

під час провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру, 

діяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та всіх інших осіб, що беруть 

у ньому участь повинна бути спрямована на досягнення позитивних змін в 

особистості та поведінці неповнолітнього правопорушника; 

- вбачається необхідним як додаткову процесуальну гарантію, обумовлену 

віковими та психологічними особливостями особи неповнолітнього, закріпити на 

законодавчому рівні положення про обов'язкове проведення комплексної 

психолого-психіатричної експертизи у кожному судовому провадженні щодо 

неповнолітніх для вирішення питання про здатність неповнолітнього 

усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій і керувати 

ними, а також для встановлення рівня психічного розвитку та інших особливостей 

особистості з метою застосування належної правової процедури до 

неповнолітнього учасника кримінального провадження (ст. 486 КПК України); 

- доцільним є застосування обов’язкової фіксації ходу та результатів 

слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх підозрювааних на відео- та 

аудіоносіях, що забезпечить сумлінне виконання обов’язків усіма учасниками 
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процесуальної дії, максимально повне і правильне відображення процедури 

проведення, отриманих результатів та дотримання прав неповнолітніх учасників 

кримінального провадження, а також дасть змогу судді, у разі виникнення такої 

необхідності під час судового провадження, дослідити звуко- чи відеозапис 

процесуальної дії, що значно полегшить процес оцінки доказів.  

8. Дотриманню прав неповнолітніх потерпілих у судовому провадженні, а 

також удосконаленню нормативного та правозастосовного їх забезпечення 

сприятиме урахування наступних теоретико-прикладних висновків і пропозицій:  

- вбачається необхідним запровадження обов’язкового представництва 

потерпілої особи, що не досягла вісімнадцяти років, представником, а саме 

особою, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником-адвокатом, 

який надаватиме кваліфіковану правову допомогу та забезпечуватиме належний 

захист прав та інтересів таких учасників шляхом здійснення їх процесуального 

представництва. Сформульовано завдання (надання необхідної юридичної 

(правової) та іншої допомоги учаснику кримінального провадження) та значення 

(повне і ефективне використання наданих процесуальним законом можливостей 

для відстоювання особою своїх прав та інтересів) такого кримінального 

процесуального представництва неповнолітніх потерпілих у кримінальному 

провадженні; 

- пропонується розширити перелік випадків, коли суд може прийняти 

рішення про розгляд кримінального провадження у закритому засіданні, 

включивши до нього розгляд кримінального провадження, у якому потерпілим є 

неповнолітній, що сприятиме створенню найбільш сприятливих умов проведення 

судових засідань з найменшим тиском на особу неповнолітнього (ч.2 ст. 27 КПК 

України); 

- доцільним є розширення змісту спеціалізації суддів із здійснення 

кримінального провадження щодо неповнолітніх включивши і кримінальні 

провадження, у яких беруть участь неповнолітні потерпілі.  
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9. Теоретичну, нормативну та правозастосовну оптимізацію проведення 

допиту неповнолітніх свідків у судовову провадженні доцільно здійснити за 

такими напрямами: 

- передбачити обов’язкову присутність законного представника, педагога чи 

психолога, а за необхідності – лікаря при допиті усіх неповнолітніх свідків та 

потерпілих у судовому провадженні, з огляду на необхідність дотримання засад 

кримінального провадження, а саме рівності перед законом і судом; 

- пропонується здійснення цієї процесуальної дії, у разі виявлення 

негативного впливу зі сторони законних представників на процес допиту 

неповнолітніх свідків, з використанням спеціально обладнаного кабінету із 

застосуванням двостороннього дзеркала в поєднанні із можливістю здійснення 

дистанційного судового провадження; 

- враховувати вимоги, яким повинні відповідати педагог, психолог та лікар, 

при залученні їх суддею для проведення допиту неповнолітніх свідків у судовому 

провадженні, що поділяються за критерієм функціонального призначення на: 1) 

загально-обов’язкові: а) наявність вищої освіти за спеціальністю; б) професійний 

стаж не менше 5-ти років; в) досвід роботи з дітьми не менше 3-х років; 2) 

факультативні: а) педагог повинен займатися вихованням і навчанням малолітніх 

або неповнолітніх такого ж віку, що і дитина, яка підлягає допиту, позитивно 

характеризуватись з місця роботи та володіти спеціальними навиками допиту 

неповнолітніх учасників кримінального провадження; б) психолог повинен бути 

фахівцем у галузі дитячої та юнацької психології; в) лікар повинен володіти 

необхідними знаннями та навиками аби правильно розпізнати та відреагувати на 

фізіологічні зміни організму конкретної дитини; 

- нормативно закріпити запровадження обов’язкового призначення 

неповнолітньому свідку представника, який у кримінальному провадженні може 

бути захисником – адвокатом, а також покласти на представника неповнолітнього 

свідка, яким є адвокат наступні обов’язки: 1) використовувати засоби захисту, 

передбачені КПК України та іншими законами України, з метою забезпечення 

дотримання прав, свобод і законних інтересів неповнолітнього свідка; 2) 
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прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю неповнолітьного 

свідка; 3) без згоди неповнолітнього свідка не розголошувати відомості, які стали 

йому відомі у зв’язку з участю в кримінальному провадженні і становлять 

адвокатську або іншу охоронювану законом таємницю; 4) відмовитися від 

виконання своїх обов’язків у випадках за аналогією з ч. 4 ст. 47 КПК України; 

- удосконалити процедуру проведення допиту неповнолітніх (свідків та 

потерпілих) шляхом запровадження обов’язкової фіксації технічними засобами 

даної процесуальної дії. 

10. Важливим процесуальним заходом, покликаним забезпечити 

дотримання права кожної неповнолітньої особи бути поінформованою та права на 

судовий захист, є надання головуючим обов’язкового роз’яснення неповнолітнім 

учасникам кримінального провадження, їх захисникам, представникам та 

законним представникам змісту рішення, порядку і строків його оскарження, а 

також права подати клопотання про помилування, можливість звільнення від 

відбування покарання у зв’язку з випробуванням, умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання, права ознайомитися із журналом судового 

засідання і подати на нього письмові зауваження.  

11. Враховуючи практику національних судів, а також практику ЄСПЛ з 

метою удосконалення процедури обрання запобіжного заходу неповнолітньому 

підозрюваному, обвинуваченому, доцільним є передбачення у чинному КПК 

України норми, що зобов’язувала б слідчого суддю, суд при обранні запобіжного 

заходу неповнолітнім підозрюваному, обвинуваченому, передусім, розглядати 

можливість передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються у дитячій установі, – передання їх під нагляд 

адміністрації цієї установи. 

12. З метою удосконалення чинного кримінального процесуального 

законодавства України щодо забезпечення прав неповнолітніх учасників під час 

здійснення правосуддя у кримінальному провадженні пропонується:1) внести 

зміни до ст. 486, ч. 10 ст. 31, ч. 1 ст.354, ч. 2 ст. 484, п. 1 ч. 2 ст. 27 КПК України; 

2) доповнити пп. 4 Глави 3 КПК України – ст. 59-1; пп. 3 Глави 28 КПК України – 
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ст. 354-1; пп. 5 Глави 3 КПК України – ст. 65-1; положення ст. 107 КПК України- 

ч. 7; пп. 1 Глави 38 КПК України – ст. 497-1; положення ст. 492 КПК України – ч. 

4; 3) внести зміни до ч. 3 ст. 18 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів». 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Анкети опитування практичних працівників 

Анкета опитування суддів судів загальної юрисдикції 

 

Шановні Судді! 

Просимо Вас взяти участь у опитуванні,  

що проводиться аспіранткою кафедри правосуддя Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у зв’язку із проведенням дисертаційного 

дослідження на тему: «Здійснення правосуддя у справах неповнолітніх 

(порівняльно-правовий аспект» 

 

1.  Чи вважаєте Ви необхідним розширення змісту спеціалізації суддів із 

здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, включивши 

сюди і кримінальні провадження, в яких учасниками є неповнолітні 

потерпілі та/або неповнолітні свідки з метою забезпечення дотримання 

міжнародних стандартів у сфері захисту дітей?  

a) Так 

b) Ні  

 

2. Чи погоджуєтесь Ви з тим, що запровадження інституту представництва 

інтересів неповнолітніх потерпілих представниками, які в кримінальному 

провадженні можуть бути захисниками - адвокатами, є необхідною мірою 

задля забезпечення рівності усіх учасників кримінального провадження? 

a) Так 

b) Ні  

3. Чи є ефективним механізм здійснення судового розгляду за участю 

неповнолітніх, передбачений чинним КПК України? 
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a) Так 

b) Ні  

 

4. Чи є необхідним надання правової допомоги адвокатами під час судового 

розгляду неповнолітнім свідкам, зокрема при здійсненні допиту? 

a) Так 

b) Ні  

5. Чи вважаєте Ви доцільним запровадження обов’язкового призначення 

неповнолітньому потерпілому представника, який в кримінальному 

провадженні може бути захисником – адвокатом, у випадку коли має місце 

відмова від підтримання державного обвинувачення прокурором, а 

неповнолітній потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в 

суді?  

a) Так 

b) Ні  

6. На Вашу думку, чи в повній мірі суддями, судом при обранні запобіжного 

заходу неповнолітнім підозрюваним, обвинуваченим враховуються вікові та 

психологічні особливості, а також рід занять неповнолітніх?  

a) Так 

b) Ні  

7. Чи потрібно передбачити у чинному КПК України норму, що зобов’язувала б 

слідчого суддю, суд при обранні запобіжного заходу неповнолітньому 

підозрюваному, обвинуваченому в першу чергу розглядати можливість 

передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, - передання їх під нагляд 

адміністрації цієї установи?  

a) Так 

b) Ні  
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8. Чи вважаєте Ви ефективним та доцільним механізм виділення в окреме 

провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого 

неповнолітнім? 

a) Так 

b) Ні  

9. Чи потрібно нормативно закріпити надання в обов’язковому порядку 

роз’яснення судом ухваленого рішення неповнолітнім учасникам 

кримінального провадження, незалежно від того, звернулись вони чи ні із 

заявою про роз’яснення судового рішення?  

a) Так 

b) Ні  

10.  Чи мають місце зловживання з боку уповноважених службових осіб у 

вигляді порушення спеціальних прав неповнолітніх учасників 

кримінального провадження, передбачених Главою 38 КПК України? 

a) Так 

b) Ні  

Дякуємо за увагу! 
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Анкета опитування працівників прокуратури 

 

Шановні працівники прокуратури! 

 

Просимо Вас взяти участь у опитуванні,  

що проводиться аспіранткою кафедри правосуддя Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у зв’язку із проведенням дисертаційного 

дослідження на тему: «Здійснення правосуддя у справах неповнолітніх 

(порівняльно-правовий аспект» 

 

1. Чи вважаєте Ви необхідним розширення змісту спеціалізації суддів із 

здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, 

включивши сюди і кримінальні провадження, в яких учасниками є 

неповнолітні потерпілі та/або неповнолітні свідки з метою забезпечення 

дотримання міжнародних стандартів у сфері захисту дітей?  

   a) Так 

   b) Ні  

2. Чи погоджуєтесь Ви з тим, що запровадження інституту представництва 

інтересів неповнолітніх потерпілих представниками, які в кримінальному 

провадженні можуть бути захисниками – адвокатами, є необхідною мірою 

задля забезпечення рівності усіх учасників кримінального провадження? 

a) Так 

b) Ні  

3. Чи є ефективним механізм здійснення судового розгляду за участю 

неповнолітніх, передбачений чинним КПК України?  

a) Так 

b) Ні  
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4. Чи є необхідним надання правової допомоги адвокатами під час судового 

розгляду неповнолітнім свідкам, зокрема при здійсненні допиту? 

a) Так 

b) Ні  

5. Чи вважаєте Ви доцільним запровадження обов’язкового призначення 

неповнолітньому потерпілому представника, який в кримінальному 

провадженні може бути захисником – адвокатом, у випадку коли має місце 

відмова від підтримання державного обвинувачення прокурором, а 

неповнолітній потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в 

суді?  

a) Так 

b) Ні  

6. На Вашу думку, чи в повній мірі суддями, судом при обранні запобіжного 

заходу неповнолітнім підозрюваним, обвинуваченим враховуються вікові та 

психологічні особливості, а також рід занять неповнолітніх?  

a) Так 

b) Ні  

7. Чи потрібно передбачити у чинному КПК України норму, що зобов’язувала 

б слідчого суддю, суд при обранні запобіжного заходу неповнолітньому 

підозрюваному, обвинуваченому в першу чергу розглядати можливість 

передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, - передання їх під нагляд 

адміністрації цієї установи?  

a) Так 

b) Ні  

8. Чи вважаєте Ви ефективним та доцільним механізм виділення в окреме 

провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого 

неповнолітнім? 

a) Так 

b) Ні  
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9. Чи потрібно нормативно закріпити надання в обов’язковому порядку 

роз’яснення судом ухваленого рішення неповнолітнім учасникам 

кримінального провадження, незалежно від того, звернулись вони чи ні із 

заявою про роз’яснення судового рішення?  

a) Так 

b) Ні  

10. Чи мають місце зловживання з боку уповноважених службових осіб у 

вигляді порушення спеціальних прав неповнолітніх учасників 

кримінального провадження, передбачених Главою 38 КПК України? 

a) Так 

b) Ні  

Дякуємо за увагу! 
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Анкета опитування адвокатів 

 

Шановні адвокати! 

 

Просимо Вас взяти участь у опитуванні,  

що проводиться аспіранткою кафедри правосуддя Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у зв’язку із проведенням дисертаційного 

дослідження на тему: «Здійснення правосуддя у справах неповнолітніх 

(порівняльно-правовий аспект)» 

 

1. Чи вважаєте Ви необхідним розширення змісту спеціалізації суддів із 

здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, включивши 

сюди і кримінальні провадження, в яких учасниками є неповнолітні 

потерпілі та/або неповнолітні свідки з метою забезпечення дотримання 

міжнародних стандартів у сфері захисту дітей?  

a) Так 

b) Ні  

2. Чи погоджуєтесь Ви з тим, що запровадження інституту представництва 

інтересів неповнолітніх потерпілих представниками, які в кримінальному 

провадженні можуть бути захисниками - адвокатами, є необхідною мірою 

задля забезпечення рівності усіх учасників кримінального провадження? 

a) Так 

b) Ні  

3. Чи є ефективним механізм здійснення судового розгляду за участю 

неповнолітніх, передбачений чинним КПК України? 

a) Так 

b) Ні  
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4. Чи є необхідним надання правової допомоги адвокатами під час судового 

розгляду неповнолітнім свідкам, зокрема при здійсненні допиту? 

a) Так 

b) Ні  

5. Чи вважаєте Ви доцільним запровадження обов’язкового призначення 

неповнолітньому потерпілому представника, який в кримінальному 

провадженні може бути захисником – адвокатом, у випадку коли має 

місце відмова від підтримання державного обвинувачення прокурором, а 

неповнолітній потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення 

в суді?  

a) Так 

b) Ні  

6. На Вашу думку, чи в повній мірі суддями, судом при обранні запобіжного 

заходу неповнолітнім підозрюваним, обвинуваченим враховуються вікові 

та психологічні особливості, а також рід занять неповнолітніх?  

a) Так 

b) Ні  

7. Чи потрібно передбачити у чинному КПК України норму, що 

зобов’язувала б слідчого суддю, суд при обранні запобіжного заходу 

неповнолітньому підозрюваному, обвинуваченому в першу чергу 

розглядати можливість передання їх під нагляд батьків, опікунів чи 

піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, - 

передання їх під нагляд адміністрації цієї установи?  

a) Так 

b) Ні  

8. Чи вважаєте Ви ефективним та доцільним механізм виділення в окреме 

провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого 

неповнолітнім? 

a) Так 

b) Ні  
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9. Чи потрібно нормативно закріпити надання в обов’язковому порядку 

роз’яснення судом ухваленого рішення неповнолітнім учасникам 

кримінального провадження, незалежно від того, звернулись вони чи ні із 

заявою про роз’яснення судового рішення?  

a) Так 

b) Ні  

10. Чи мають місце зловживання з боку уповноважених службових осіб у 

вигляді порушення спеціальних прав неповнолітніх учасників 

кримінального провадження, передбачених Главою 38 КПК України? 

a) Так 

b) Ні  

Дякуємо за увагу! 



 232 

 
Додаток Б 

 

Зведені таблиці опитування суддів, працівників прокуратури та 

адвокатів  

Результати анкетування суддів, працівників прокуратури та адвокатів 

щодо питання: 

Чи вважаєте Ви необхідним розширення змісту спеціалізації суддів із здійснення 

кримінального провадження щодо неповнолітніх, включивши сюди і кримінальні 

провадження, в яких учасниками є неповнолітні потерпілі та/або неповнолітні 

свідки з метою забезпечення дотримання міжнародних стандартів у сфері захисту 

дітей? 

 

Варіанти відповідей a) Так b) Ні 

Кількість респондентів 

суддів (%) 

78 22 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 

72 28 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 

90 10 
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Результати анкетування суддів, працівників прокуратури та адвокатів 

щодо питання: 

Чи погоджуєтесь Ви з тим, що запровадження інституту представництва інтересів 

неповнолітніх потерпілих представниками, які в кримінальному провадженні 

можуть бути захисниками - адвокатами, є необхідною мірою задля забезпечення 

рівності усіх учасників кримінального провадження? 

 

Варіанти відповідей a) Так b) Ні 

Кількість респондентів 

суддів (%) 

82 18 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 

73 27 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 

73 27 
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Результати анкетування суддів, працівників прокуратури та адвокатів 

щодо питання: 

Чи є ефективним механізм здійснення судового розгляду за участю неповнолітніх, 

передбачений чинним КПК України? 

Варіанти відповідей a) Так b) Ні 

Кількість респондентів 

суддів (%) 

67 33 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 

78 22 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 

57 43 

 

Результати анкетування суддів, працівників прокуратури та адвокатів 

щодо питання: 

Чи є необхідним надання правової допомоги адвокатами під час судового 

розгляду неповнолітнім свідкам, зокрема при здійсненні допиту? 
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Варіанти відповідей a) Так b) Ні 

Кількість респондентів 

суддів (%) 

87 13 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 

85 15 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 

86 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати анкетування суддів, працівників прокуратури та адвокатів 

щодо питання: 

Чи вважаєте Ви доцільним запровадження обов’язкового призначення 

неповнолітньому потерпілому представника, який в кримінальному провадженні 

може бути захисником – адвокатом, у випадку коли має місце відмова від 

підтримання державного обвинувачення прокурором, а неповнолітній потерпілий  

висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді?  

 

Варіанти відповідей a) Так b) Ні 



 236 

Кількість респондентів 

суддів (%) 

95 5 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 

85 15 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 

90 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати анкетування суддів, працівників прокуратури та адвокатів 

щодо питання: 

На Вашу думку, чи в повній мірі суддями, судом при обранні  запобіжного заходу 

неповнолітнім підозрюваним, обвинуваченим враховуються вікові та 

психологічні особливості, а також рід занять неповнолітніх?  

 

Варіанти відповідей a) Так b) Ні 

Кількість респондентів 

суддів (%) 

70 30 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 

78 22 

Кількість респондентів 52 48 
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адвокатів (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати анкетування суддів, працівників прокуратури та адвокатів 

щодо питання: 

Чи потрібно передбачити у чинному КПК України норму, що зобов’язувала б 

слідчого суддю, суд при обранні запобіжного заходу неповнолітньому 

підозрюваному, обвинуваченому в першу чергу розглядати можливість передання 

їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які 

виховуються в дитячій установі, - передання їх під нагляд адміністрації цієї 

установи?  

 

Варіанти відповідей a) Так b) Ні 

Кількість респондентів 

суддів (%) 

85 15 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 

90 10 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 

95 5 
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Результати анкетування суддів, працівників прокуратури та адвокатів 

щодо питання: 

Чи потрібно нормативно закріпити надання в обов’язковому порядку роз’яснення 

судом ухваленого рішення неповнолітнім учасникам кримінального провадження, 

незалежно від того, звернулись вони чи ні із заявою про роз’яснення судового 

рішення?  

 

Варіанти відповідей a) Так b) Ні 

Кількість респондентів 

суддів (%) 

96 4 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 

84 16 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 

90 10 
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Результати анкетування суддів, працівників прокуратури та адвокатів 

щодо питання: 

Чи вважаєте Ви ефективним та доцільним механізм виділення в окреме 

провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого неповнолітнім? 

 

Варіанти відповідей a) Так b) Ні 

Кількість респондентів 

суддів (%) 

70 30 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 

72 28 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 

80 20 
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Результати анкетування суддів, працівників прокуратури та адвокатів 

щодо питання: 

Чи мають місце зловживання з боку уповноважених службових осіб у вигляді 

порушення спеціальних прав неповнолітніх учасників кримінального 

провадження, передбачених Главою 38 КПК України? 

 

Варіанти відповідей a) Так b) Ні 

Кількість респондентів 

суддів (%) 

50 50 

Кількість респондентів 

прокурорів (%) 

65 35 

Кількість респондентів 

адвокатів (%) 

97 3 
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Додаток В 

 

Проект 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та ЗУ 

“Про судоустрій і статус суддів” (щодо удосконалення удосконалення 

здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю 

неповнолітніх) 

 

I. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної 

Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88): 

1. Доповнити п.1 ч.2 ст. 27 КПК України словосполученням “або потерпілим” 

та викласти у наступній редакції: 

Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та його повне   

фіксування технічними засобами 

2. Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. 

Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального 

провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового 

провадження або його окремої частини лише у випадках: 

1) якщо обвинуваченим або потерпілим є неповнолітній. 

 

3. Внести зміни у ч.10 cт. 31 КПК України, додавши як підставу “розгляд 

кримінального провадження за участю неповнолітнього потерпілого” та 

викласти у наступній редакції:   

Стаття 31. Склад суду 

10.  Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно неповнолітньої особи 

обвинувального акта, клопотань про звільнення від кримінальної 
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відповідальності, застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру, їх продовження, зміну чи припинення, розгляду кримінального 

провадження за участю неповнолітнього потерпілого, а також кримінальне 

провадження в апеляційному чи касаційному порядку щодо перегляду 

прийнятих із зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, 

уповноваженим згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів" 

на здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх. 

У разі якщо таке кримінальне провадження має здійснюватися судом 

колегіально, головуючим під час судового розгляду може бути лише суддя, 

уповноважений згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів" 

на здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх. 

 

4. Доповнити § 4, Глави 3 КПК України статтею 59-1, наступного змісту: 

Стаття 59-1. Представник неповнолітнього потерпілого  

1. Участь представника – особи, яка в кримінальному провадженні має   право 

бути захисником, є обов’язковою, якщо потерпілим є неповнолітня особа. У 

цьому випадку участь представника забезпечується з моменту набуття 

особою статусу потерпілого. 

2. Представник, який у кримінальному провадженні може бути захисником, 

залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи            судом для 

здійснення представництва інтересів неповнолітнього потерпілого у 

випадках та в порядку, визначених статтями 49 та 53 цього Кодексу. 

5. § 5 “Інші учасники кримінального провадження доповнити” КПК України 

доповнити статтею 65-1, наступного змісту: 

Стаття 65-1. Представник неповнолітнього свідка 

1. Участь представника – особи, яка в кримінальному провадженні має 

право бути захисником, є обов’язковою, якщо свідком є неповнолітня 

особа. У цьому випадку участь представника забезпечується з моменту 

набуття особою статусу потерпілого. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
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2. Представник, який у кримінальному провадженні може бути захисником, 

залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для 

здійснення представництва інтересів неповнолітнього свідка у випадках 

та в порядку, визначених статтями 49 та 53 цього Кодексу. 

6. Положення ст. 107 КПК України уявляється необхідним доповнити 

частиною 7: 

Стаття 107. Застосування технічних засобів фіксування кримінального 

провадження 

7. Фіксування за допомогою технічних засобів процесуальної дії за          

участю неповнолітніх учасників кримінального провадження є 

обов’язковим.  

 

7. Положення ч. 1 ст. 354 КПК України викласти у наступній редакції: 

Стаття 354. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи 

потерпілого 

1. Допит малолітнього свідка і неповнолітнього свідка проводиться в 

присутності законного представника, представника - особи, яка в 

кримінальному провадженні має право бути захисником, педагога чи 

психолога, а за необхідності – лікаря. 

 

8. § 3 “Процедура судового розгляду” КПК України доповнити статтею 354-1:  

Стаття 354-1. Залучення слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом 

педагога чи психолога, а за необхідності – лікаря для здійснення допиту 

малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого 

1. У відповідності з вимогою ч.1 ст. 354 цього Кодексу слідчий, прокурор 

виносить постанову, а слідчий суддя та суд постановляє ухвалу, якою 

доручає відповідному органу (установі), уповноваженому законом на 

надання допомоги при здійсненні допиту неповнолітніх свідка чи 

потерпілого, призначити педагога чи психолога, а за необхідності – 
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лікаря та забезпечити їх прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час і 

місце для участі у допиті. 

2. Постанова (ухвала) про доручення призначити педагога чи психолога, а 

за необхідності – лікаря негайно направляється відповідному органу 

(установі), уповноваженому законом і є обов’язковою для негайного 

виконання. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання 

постанови (ухвали) про доручення призначити педагога чи психолога, а 

за необхідності – лікаря тягнуть відповідальність, встановлену законом. 

 

9. Доповнити ч. 2 ст. 484 КПК України та викласти у наступній редакції: 

Стаття 484. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх 

2. Кримінальне провадження щодо неповнолітньої особи, в тому числі, 

якщо кримінальне провадження здійснюється щодо декількох осіб, хоча 

б одна з яких є неповнолітньою, здійснюється слідчим, який спеціально 

уповноважений керівником органу досудового розслідування на 

здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх. Під час 

кримінального провадження щодо неповнолітнього, в тому числі під час 

провадження щодо застосування примусових заходів виховного 

характеру, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, що 

беруть у ньому участь, зобов’язані здійснювати процесуальні дії в 

порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього 

та відповідає його віковим та психологічним особливостям, 

роз’яснювати суть процесуальних дій, рішень та їх значення, 

вислуховувати його аргументи при прийнятті процесуальних рішень та 

вживати всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного 

впливу на неповнолітнього, а також сприяти досягненню позитивних 

змін в особистості та поведінці неповнолітнього. 

 

10.  Статтю 486 КПК України викласти у такій редакції: 

Стаття 486. Комплексна психолого-психіатрична екпертиза неповнолітнього 
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підозрюваного чи обвинуваченого 

1. Суд зобов’язаний своєю ухвалою доручити експертній установі, 

експерту або експертам проведення комплексної психолого-

психіатричної експертизи неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого для вирішення питання про наявність у неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого психічного захворювання чи затримки 

психічного розвитку та його здатності повністю або частково 

усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними, а також для 

з’ясування рівня розвитку, інших соціально-психологічних рис особи 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, які необхідно 

враховувати при призначенні покарання і обранні заходу виховного 

характеру, за виключенням випадку, коли така експертиза була 

проведена на стадії досудового розслідування.  

 

11.  Доповнити ст. 492 КПК України частиною 4 та викласти у наступній 

редакції: 

Стаття 492. Застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого 

запобіжного заходу 

1. За наявності підстав, передбачених цим Кодексом, до неповнолітнього з 

урахуванням його вікових та психологічних особливостей, роду занять 

може бути застосовано один із запобіжних заходів, передбачених цим 

Кодексом. 

2. Затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до 

неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється або обвинувачується у 

вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за умови, що застосування 

іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним 

у статті 177 цього Кодексу. 

3.  Про затримання і взяття під варту неповнолітнього негайно сповіщаються 

його батьки чи особи, які їх замінюють. 

4. Слідчий суддя, суд за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, при 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1723#n1723
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обранні запобіжного заходу неповнолітньому підозрюваному, 

обвинуваченому в першу чергу зобов’язаний розглядати можливість 

передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, - передання їх під нагляд 

адміністрації цієї установи. 

 

12.  Доповнити § 1. Загальні правила кримінального провадження щодо 

неповнолітніх Глави 38. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 

КПК України статтею 497-1 у такій редакції: 

Стаття 497-1. Роз’яснення судового рішення у кримінальному провадженні за 

участю неповнолітніх осіб  

1. Суд обов’язково роз’яснює своє рішення у кримінальному провадженні за 

участю неповнолітніх осіб усім учасникам: зміст рішення, порядок і строки 

його оскарження, а також право подати клопотання про помилування, 

можливість звільнення від відбування покарання у зв’язку з випробуванням, 

умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, право 

ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові 

зауваження, не змінюючи при цьому його зміст. 

 

II. У ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2016, № 31, ст.545): 

 

1.  Положення ч. 3 ст. 18 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" викласти у 

наступній редакції: 

Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції 

3. У місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація із 

здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх та за участю 

у кримінальному провадженні неповнолітніх потерпілих. 

Судді (суддя), уповноважені здійснювати кримінальне провадження за 

участю неповнолітніх, обираються з числа суддів відповідного суду 
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зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за 

пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду 

не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути 

переобрані повторно. Кількість суддів, уповноважених здійснювати 

кримінальне провадження за участю неповнолітніх, визначається окремо 

для кожного суду зборами суддів цього суду. Суддею, уповноваженим 

здійснювати кримінальне провадження за участю неповнолітніх, може 

бути обрано суддю зі стажем роботи суддею не менше десяти років, 

досвідом здійснення кримінального провадження в суді і високими 

морально-діловими та професійними якостями. У разі відсутності в суді 

суддів з необхідним стажем роботи суддя, уповноважений здійснювати 

кримінальне провадження за участю неповнолітніх, обирається з числа 

суддів, які мають найбільший стаж роботи на посаді судді. 

Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження за участю 

неповнолітніх, не звільняються від виконання обов’язків судді 

відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень 

ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення. 

 

Крукевич О.М. 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Закону України “Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та ЗУ “Про судоустрій і статус суддів” 

(щодо удосконалення удосконалення здійснення правосуддя у 

кримінальному провадженні за участю неповнолітніх)” 

 

1.1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту. Людина, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України). Основні права і 

свободи людини і громадянина визначають сенс усієї кримінальної процесуальної 
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діяльності, а також правові статуси і процесуальне становище осіб, які беруть у 

ній участь. 

Кожна неповнолітня особа, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує 

спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист під час 

контакту із системою правосуддя у тій чи іншій формі.  

Право будь-якої особи на доступ до правосуддя та на справедливий судовий 

розгляд – у всіх його компонентах – необхідне у демократичному суспільстві та в 

рівній мірі стосується неповнолітніх осіб, однак, з урахуванням їх здатності 

сформувати власну думку. 

В силу цього стратегія розвитку сучасного українського кримінального 

судочинства повинна визначатися необхідністю посилення гарантій дотримання 

та захисту прав неповнолітньої особи, будь то підозрюваний, обвинувачений, 

потерпілий або інша особа, чиї права та інтереси потребують захисту при 

здійсненні судового провадження. 

Ключовим завданням здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за 

участю неповнолітніх осіб є дотримання прав дітей, серед яких право на 

інформацію, представництво, участь і захист, з урахуванням рівня зрілості й 

розуміння дитини, а також обставин кримінального провадження. При цьому 

дотримання прав неповнолітніх осіб, як учасників кримінального провадження, не 

повинно ставити під загрозу права інших зацікавлених сторін.  

Кримінальним процесуальним кодексом України на виконання вимог Конституції 

України щодо охорони дитинства (ст.51) та рівності дітей у своїх правах (ст.52), 

передбачено право неповнолітніх осіб під час кримінального провадження 

користуватись додатковими гарантіями (ст. 10 КПК України). Однак з огляду на 

існуючі перешкоди для неповнолітніх осіб під час здійснення правосуддя, такі як: 

неіснуюче, часткове або умовне законне право на доступ до правосуддя, 

різноманітність і складність процедур судового провадження, можлива 

дискримінація за різними ознаками, відсутність розроблених рекомендації по 

запобіганню можливій вторинній віктимізації дітей у судовій системі під час 

процедур, що пов’язані або є такими, що зачіпають їх інтереси;  визначивши 
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діяльність із захисту прав дитини в якості державного пріоритеру, необхідним є, в 

процесі реформування системи кримінальної юстиції, розроблення усіх 

необхідних заходів, спрямованих на дотримання та захист прав неповнолітніх 

учасників кримінального провадження, з метою усунення наявних недоліків у 

законодавстві та на практиці. 

Ратифікувавши ряд міжнародно-правових актів, що стосуються кримінального 

провадження за участю неповнолітніх осіб, Україна взяла на себе зобов'язання 

дотримуватись міжнародних стандартів у сфері захисту прав неповнолітніх осіб 

під час судового провадження, зокрема, та привести у відповідність з ними 

національне кримінальне процесуальне законодавство.  

Починаючи з 2016 року фіксується планомірне збільшення кримінальних 

проваджень за участю неповнолітніх осіб, зокрема у 2014 р. учасниками судового 

розгляду у кримінальному провадженні було 16, 3 тис. неповнолітніх осіб, у 2015 

р. – 14, 1 тис. та 16, 1 тис. у 2016 р.  Кількість засуджених неповнолітніх осіб у 

2014 році становила 4,9 тис або 4, 8 % від загальної кількості усіх засуджених, у 

2015 - 4,6 тис, або 4, 8 % та у 2016 році становила 3,5 тис або 4,6 % від загальної 

кількості засуджених. Протягом 2016р. потерпілими від кримінальних 

правопорушень було визнано 7, 2 тис. Неповнолітніх осіб, що становить 1, 6% від 

загальної кількості потерпілих, у 2015 р. – 7 тис. або 1,7%, у 2014 р. – 1,2 %. 

Зважаючи на статистичні дані та узагальнення судової практики здійснення 

кримінальних проваджень за участю неповнолітніх, констатуємо, що законодавча 

регламентація (зроблений законодавцем акцент у захисті підозрюваного, 

обвинуваченого, поза межами якого залишились неповнолітні потерпілі та свідки) 

і практика здійснення правосуддя за участю неповнолітніх осіб в Україні не в 

повній мірі відповідає вимогам міжнародних стандартів забезпечення їх прав, а 

також основним засадам кримінального провадження. 

Сформована законодавча невизначеність у питаннях охорони та дотримання прав 

усіх неповнолітніх учасників у судовому провадженні в рівній мірі, а також 

питання, правозастосовного характеру, які мають місце у практичній діяльності 

судів та органів досудового розслідування, відсутність комплексного дослідження 
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міжнародних стандартів у сфері захисту неповнолітніх учасників кримінального 

провадження та існуюча у зв’язку з цим потреба в удосконаленні чинного 

кримінального процесуального законодавства з урахуванням норм міжнародного 

права та практики Європейського суду з прав людини, обумовлює необхідність 

удосконалення положень кримінального процесуального законодавства щодо 

здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх 

осіб. 

1.2. Цілі і завдання прийняття законопроекту. Завданням законопроекту є 

удосконалення положень діючого законодавства, які регулюють питання 

здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх 

осіб. 

1.3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту. Проектом 

пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України та 

ЗУ “Про судоустрій і статус суддів”, якими: 

1. З метою недопущення негативного впливу судового розгляду на неповнолітніх 

учасників кримінального процесу, а також забезпечення їх активної участі у 

кримінальному провадженні, зокрема, у судовому провадженні, розширити 

перелік випадків, коли суд може прийняти рішення про розгляд провадження у 

закритому судовому засіданні, включивши до нього кримінальні провадження, в 

яких потерпілим є неповнолітній. 

2. Розширити зміст спеціалізації суддів із здійснення кримінального провадження 

щодо неповнолітніх включивши сюди і ті провадження, в яких беруть участь 

неповнолітні потерпілі, чим забезпечимо виконання міжнародних стандартів у 

сфері захисту дітей. 

3. Запровадження обов’язкового представництва потерпілої особи, що не досягла 

вісімнадцяти років, представником, а саме особою, яка у кримінальному 

провадженні має право бути захисником-адвокатом, який надаватиме 

кваліфіковану правову допомогу та забезпечуватиме належний захист прав та 

інтересів таких учасників шляхом здійснення їх процесуального представництва. 
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4. Запровадження обов’язкового призначення неповнолітньому свідку 

представника, який у кримінальному провадженні може бути захисником – 

адвокатом. 

5. Застосування обов’язкової фіксації ходу та результатів слідчих (розшукових) 

дій за участю неповнолітніх осіб на відео- та аудіоносіях, що забезпечить 

сумлінне виконання обов’язків усіма учасниками процесуальної дії, максимально 

повне і правильне відображення процедури проведення, отриманих результатів та 

дотримання прав неповнолітніх учасників кримінального провадження, а також 

дасть змогу судді, у разі виникнення такої необхідності під час судового 

провадження, дослідити звуко- чи відеозапис процесуальної дії, що значно 

полегшить процес оцінки доказів. 

6. Передбачити обов’язкову присутність законного представника, педагога чи 

психолога, а за необхідності – лікаря при допиті усіх неповнолітніх свідків та 

потерпілих у судовому провадженні, з огляду на необхідність дотримання засад 

кримінального провадження, а саме рівності перед законом і судом. 

7. Передбачити процесуальний порядок залучення залучення педагога чи 

психолога, а за необхідності – лікаря для проведення допиту за участю 

неповнолітніх свідків та потерпілих, шляхом винесення постанови (слідчий, 

прокурор) або ухвали (слідчий суддя, суд), якою доручити відповідному органу 

(установі), уповноваженому законом на надання допомоги при здійсненні допиту 

неповнолітніх свідка чи потерпілого, призначити педагога чи психолога, а за 

необхідності – лікаря та забезпечити їх прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) 

час і місце для участі у допиті. 

8. Здійснення кримінального судочинства щодо неповнолітніх повинно бути 

направлено перш за все не на покарання неповнолітньої особи, а на запобігання 

вчиненню нових злочинів неповнолітніми і сприяти виправленню таких осіб, а 

тому, варто передбачити у ч.2  ст. 484 КПК України , що під час кримінального 

провадження щодо неповнолітнього, у тому числі під час провадження щодо 

застосування примусових заходів виховного характеру, діяльність слідчого, 

прокурора, слідчого судді, суду та всіх інших осіб, що беруть у ньому участь 
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повинна бути спрямована на досягнення позитивних змін в особистості та 

поведінці неповнолітнього правопорушника. 

9. Закріпити на законодавчому рівні положення про обов'язкове проведення 

комплексної психолого-психіатричної експертизи у кожному судовому 

провадженні щодо неповнолітніх, за виключенням проведення такої експертизи 

під час досудового розслідування, для вирішення питання про здатність 

неповнолітнього усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх 

дій і керувати ними, а також для встановлення рівня психічного розвитку та 

інших особливостей особистості з метою застосування належної правової 

процедури до неповнолітнього учасника кримінального провадження. 

10. Передбачити у чинному КПК України норму, що зобов’язувала б слідчого 

суддю, суд при обранні запобіжного заходу неповнолітньому підозрюваному, 

обвинуваченому в першу чергу розглядати можливість передання їх під нагляд 

батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються у 

дитячій установі, - передання їх під нагляд адміністрації цієї установи. 

11. Запровадити надання головуючим обов’язкового роз’яснення неповнолітнім 

учасникам кримінального провадження, їх захисникам, представникам та 

законним представникам змісту рішення, порядку і строків його оскарження, а 

також права подати клопотання про помилування, можливість звільнення від 

відбування покарання у зв’язку з випробуванням, умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання, права ознайомитися із журналом судового 

засідання і подати на нього письмові зауваження.  

1.4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є 

Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, ЗУ “Про 

судоустрій і статус суддів”. 

1.5. Фінансово-економічне обґрунтування. Прийняття законопроекту не 

потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України. 

1.6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття 

законопроекту. 
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Прийняття цього Закону дозволить виправити існуючі недоліки кримінального 

процесу у питаннях здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за 

участю неповнолітніх осіб та сприятиме дотриманню Україною міжнародних 

правових стандартів забезпечення прав неповнолітніх учасників кримінального 

провадження. 

 

 

Крукевич О.М. 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України “Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України та ЗУ “Про судоустрій і статус суддів” (щодо удосконалення 

удосконалення здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю 

неповнолітніх)” 

 

Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) проекту акта 

Кримінальний процесуальний кодекс України 

Стаття 27. Гласність і відкритість 

судового провадження та його повне 

фіксування технічними засобами 

2. Кримінальне провадження в судах 

усіх інстанцій здійснюється 

відкрито. Слідчий суддя, суд може 

прийняти рішення про здійснення 

кримінального провадження у 

закритому судовому засіданні 

впродовж усього судового 

провадження або його окремої 

частини лише у випадках: 

1) якщо обвинуваченим є 

неповнолітній; 

Стаття 27. Гласність і відкритість 

судового провадження та його повне   

фіксування технічними засобами 

2.Кримінальне провадження в судах 

усіх інстанцій здійснюється відкрито. 

Слідчий суддя, суд може прийняти 

рішення про здійснення кримінального 

провадження у закритому судовому 

засіданні впродовж усього судового 

провадження або його окремої частини 

лише у випадках: 

1) якщо обвинуваченим або потерпілим 

є неповнолітній; 

 

Стаття 31. Склад суду 

10. Кримінальне провадження щодо 

Стаття 31. Склад суду 

10. Кримінальне провадження щодо 
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розгляду стосовно неповнолітньої 

особи обвинувального акта, 

клопотань про звільнення від 

кримінальної відповідальності, 

застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру, 

їх продовження, зміну чи 

припинення, а також кримінальне 

провадження в апеляційному чи 

касаційному порядку щодо 

перегляду прийнятих із зазначених 

питань судових рішень 

здійснюються суддею, 

уповноваженим згідно із Законом 

України "Про судоустрій і статус 

суддів" на здійснення кримінального 

провадження стосовно 

неповнолітніх. 

розгляду стосовно неповнолітньої особи 

обвинувального акта, клопотань про 

звільнення від кримінальної 

відповідальності, застосування 

примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, їх продовження, 

зміну чи припинення, розгляду 

кримінального провадження за 

участю неповнолітнього потерпілого, 

а також кримінальне провадження в 

апеляційному чи касаційному порядку 

щодо перегляду прийнятих із 

зазначених питань судових рішень 

здійснюються суддею, уповноваженим 

згідно із Законом України "Про 

судоустрій і статус суддів" на 

здійснення кримінального провадження 

стосовно неповнолітніх. 

У разі якщо таке кримінальне 

провадження має здійснюватися судом 

колегіально, головуючим під час 

судового розгляду може бути лише 

суддя, уповноважений згідно із Законом 

України "Про судоустрій і статус 

суддів" на здійснення кримінального 

провадження стосовно неповнолітніх. 

 

 Стаття 59-1. Представник 

неповнолітнього потерпілого  

1. Участь представника – особи, яка в 

кримінальному провадженні має   

право бути захисником, є 

обов’язковою, якщо потерпілим є 

неповнолітня особа. У цьому випадку 

участь представника забезпечується з 

моменту набуття особою статусу 

потерпілого. 

2. Представник, який у 

кримінальному провадженні може 

бути захисником, залучається 

слідчим, прокурором, слідчим суддею 

чи            судом для здійснення 

представництва інтересів 

неповнолітнього потерпілого у 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17


 256 

випадках та в порядку, визначених 

статтями 49 та 53 цього Кодексу. 

 

 Стаття 65-1. Представник 

неповнолітнього свідка 

1. Участь представника – особи, яка в 

кримінальному провадженні має 

право бути захисником, є 

обов’язковою, якщо свідком є 

неповнолітня особа. У цьому випадку 

участь представника забезпечується з 

моменту набуття особою статусу 

потерпілого. 

2. Представник, який у 

кримінальному провадженні може 

бути захисником, залучається 

слідчим, прокурором, слідчим суддею 

чи судом для здійснення 

представництва інтересів 

неповнолітнього свідка у випадках та 

в порядку, визначених статтями 49 та 

53 цього Кодексу. 

 

Стаття 107. Застосування технічних 

засобів фіксування кримінального 

провадження 

1. Рішення про фіксацію 

процесуальної дії за допомогою 

технічних засобів під час досудового 

розслідування, в тому числі під час 

розгляду питань слідчим суддею, 

приймає особа, яка проводить 

відповідну процесуальну дію. За 

клопотанням учасників 

процесуальної дії застосування 

технічних засобів фіксування є 

обов’язковим. 

2. Про застосування технічних 

засобів фіксування процесуальної дії 

заздалегідь повідомляються особи, 

які беруть участь у процесуальній 

дії. 

Стаття 107. Застосування технічних 

засобів фіксування кримінального 

провадження 

1. Рішення про фіксацію процесуальної 

дії за допомогою технічних засобів під 

час досудового розслідування, в тому 

числі під час розгляду питань слідчим 

суддею, приймає особа, яка проводить 

відповідну процесуальну дію. За 

клопотанням учасників процесуальної 

дії застосування технічних засобів 

фіксування є обов’язковим. 

2. Про застосування технічних засобів 

фіксування процесуальної дії 

заздалегідь повідомляються особи, які 

беруть участь у процесуальній дії. 

3. У матеріалах кримінального 

провадження зберігаються оригінальні 

примірники технічних носіїв інформації 
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3. У матеріалах кримінального 

провадження зберігаються 

оригінальні примірники технічних 

носіїв інформації зафіксованої 

процесуальної дії, резервні копії 

яких зберігаються окремо. 

4. Фіксування за допомогою 

технічних засобів кримінального 

провадження в суді під час судового 

провадження є обов’язковим. У разі 

неприбуття в судове засідання всіх 

осіб, які беруть участь у судовому 

провадженні, чи в разі, якщо 

відповідно до положень цього 

Кодексу судове провадження 

здійснюється судом за відсутності 

осіб, фіксування за допомогою 

технічних засобів кримінального 

провадження в суді не здійснюється. 

5. Учасники судового провадження 

мають право отримати копію запису 

судового засідання, зробленого за 

допомогою технічного засобу. 

6. Незастосування технічних засобів 

фіксування кримінального 

провадження у випадках, якщо воно 

є обов’язковим, тягне за собою 

недійсність відповідної 

процесуальної дії та отриманих 

внаслідок її вчинення результатів, за 

винятком випадків, якщо сторони не 

заперечують проти визнання такої 

дії та результатів її здійснення 

чинними. 

 

зафіксованої процесуальної дії, резервні 

копії яких зберігаються окремо. 

4. Фіксування за допомогою технічних 

засобів кримінального провадження в 

суді під час судового провадження є 

обов’язковим. У разі неприбуття в 

судове засідання всіх осіб, які беруть 

участь у судовому провадженні, чи в 

разі, якщо відповідно до положень 

цього Кодексу судове провадження 

здійснюється судом за відсутності осіб, 

фіксування за допомогою технічних 

засобів кримінального провадження в 

суді не здійснюється. 

5. Учасники судового провадження 

мають право отримати копію запису 

судового засідання, зробленого за 

допомогою технічного засобу. 

6. Незастосування технічних засобів 

фіксування кримінального провадження 

у випадках, якщо воно є обов’язковим, 

тягне за собою недійсність відповідної 

процесуальної дії та отриманих 

внаслідок її вчинення результатів, за 

винятком випадків, якщо сторони не 

заперечують проти визнання такої дії та 

результатів її здійснення чинними. 

7. Фіксування за допомогою 

технічних засобів процесуальної дії за          

участю неповнолітніх учасників 

кримінального провадження є 

обов’язковим.  

 

Стаття 354. Особливості допиту 

малолітнього або неповнолітнього 

свідка чи потерпілого 

1. Допит малолітнього свідка і, за 

розсудом суду, неповнолітнього 

свідка проводиться в присутності 

законного представника, педагога чи 

психолога, а за необхідності – 

лікаря. 

Стаття 354. Особливості допиту 

малолітнього або неповнолітнього 

свідка чи потерпілого 

1. Допит малолітнього свідка і 

неповнолітнього свідка проводиться в 

присутності законного представника, 

представника - особи, яка в 

кримінальному провадженні має право 

бути захисником, педагога чи 
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психолога, а за необхідності – лікаря. 

 

 Стаття 354-1. Залучення слідчим, 

прокурором, слідчим суддею чи судом 

педагога чи психолога, а за 

необхідності – лікаря для здійснення 

допиту малолітнього або 

неповнолітнього свідка чи 

потерпілого 

1. У відповідності з вимогою ч.1 ст. 

354 цього Кодексу слідчий, прокурор 

виносить постанову, а слідчий суддя 

та суд постановляє ухвалу, якою 

доручає відповідному органу 

(установі), уповноваженому законом 

на надання допомоги при здійсненні 

допиту неповнолітніх свідка чи 

потерпілого, призначити педагога чи 

психолога, а за необхідності – лікаря 

та забезпечити їх прибуття у 

зазначені у постанові (ухвалі) час і 

місце для участі у допиті. 

2. Постанова (ухвала) про доручення 

призначити педагога чи психолога, а 

за необхідності – лікаря негайно 

направляється відповідному органу 

(установі), уповноваженому законом і 

є обов’язковою для негайного 

виконання. Невиконання, неналежне 

або несвоєчасне виконання постанови 

(ухвали) про доручення призначити 

педагога чи психолога, а за 

необхідності – лікаря тягнуть 

відповідальність, встановлену 

законом. 

 

Стаття 484. Порядок кримінального 

провадження щодо неповнолітніх 

2. Кримінальне провадження щодо 

неповнолітньої особи, в тому числі, 

якщо кримінальне провадження 

здійснюється щодо декількох осіб, 

хоча б одна з яких є 

неповнолітньою, здійснюється 

Стаття 484. Порядок кримінального 

провадження щодо неповнолітніх 

2. Кримінальне провадження щодо 

неповнолітньої особи, в тому числі, 

якщо кримінальне провадження 

здійснюється щодо декількох осіб, хоча 

б одна з яких є неповнолітньою, 

здійснюється слідчим, який спеціально 
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слідчим, який спеціально 

уповноважений керівником органу 

досудового розслідування на 

здійснення досудових розслідувань 

щодо неповнолітніх. Під час 

кримінального провадження щодо 

неповнолітнього, в тому числі під 

час провадження щодо застосування 

примусових заходів виховного 

характеру, слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд та всі інші особи, 

що беруть у ньому участь, 

зобов’язані здійснювати 

процесуальні дії в порядку, що 

найменше порушує звичайний уклад 

життя неповнолітнього та відповідає 

його віковим та психологічним 

особливостям, роз’яснювати суть 

процесуальних дій, рішень та їх 

значення, вислуховувати його 

аргументи при прийнятті 

процесуальних рішень та вживати 

всіх інших заходів, спрямованих на 

уникнення негативного впливу на 

неповнолітнього. 

уповноважений керівником органу 

досудового розслідування на здійснення 

досудових розслідувань щодо 

неповнолітніх. Під час кримінального 

провадження щодо неповнолітнього, в 

тому числі під час провадження щодо 

застосування примусових заходів 

виховного характеру, слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші 

особи, що беруть у ньому участь, 

зобов’язані здійснювати процесуальні 

дії в порядку, що найменше порушує 

звичайний уклад життя неповнолітнього 

та відповідає його віковим та 

психологічним особливостям, 

роз’яснювати суть процесуальних дій, 

рішень та їх значення, вислуховувати 

його аргументи при прийнятті 

процесуальних рішень та вживати всіх 

інших заходів, спрямованих на 

уникнення негативного впливу на 

неповнолітнього, а також сприяти 

досягненню позитивних змін в 

особистості та поведінці 

неповнолітнього. 

 

Стаття 486. Комплексна психолого-

психіатрична і психологічна 

експертиза неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого 

1. У разі необхідності для вирішення 

питання про наявність у 

неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого психічного 

захворювання чи затримки 

психічного розвитку та його 

здатності повністю або частково 

усвідомлювати значення своїх дій і 

керувати ними в конкретній ситуації 

призначається комплексна 

психолого-психіатрична експертиза. 

2. Для з’ясування рівня розвитку, 

інших соціально-психологічних рис 

особи неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого, 

Стаття 486. Комплексна психолого-

психіатрична екпертиза 

неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого 

1. Суд зобов’язаний своєю ухвалою 

доручити експертній установі, 

експерту або експертам проведення 

комплексної психолого-психіатричної 

екпертизи неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого для 

вирішення питання про наявність у 

неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого психічного 

захворювання чи затримки 

психічного розвитку та його здатності 

повністю або частково усвідомлювати 

значення своїх дій і керувати ними, а 

також для з’ясування рівня розвитку, 

інших соціально-психологічних рис 
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які необхідно враховувати при 

призначенні покарання і обранні 

заходу виховного характеру, може 

бути призначена психологічна 

експертиза. 

особи неповнолітнього підозрюваного 

чи обвинуваченого, які необхідно 

враховувати при призначенні 

покарання і обранні заходу виховного 

характеру, за виключенням випадку, 

коли така експертиза була проведена 

на стадії досудового розслідування.  

 

Стаття 492. Застосування до 

неповнолітнього підозрюваного, 

обвинуваченого запобіжного заходу 

1. За наявності підстав, 

передбачених цим Кодексом, до 

неповнолітнього з урахуванням його 

вікових та психологічних 

особливостей, роду занять може 

бути застосовано один із запобіжних 

заходів, передбачених цим 

Кодексом. 

2. Затримання та тримання під 

вартою можуть застосовуватися до 

неповнолітнього лише у разі, якщо 

він підозрюється або 

обвинувачується у вчиненні тяжкого 

чи особливо тяжкого злочину, за 

умови, що застосування іншого 

запобіжного заходу не забезпечить 

запобігання ризикам, зазначеним у 

статті 177 цього Кодексу. 

3. Про затримання і взяття під варту 

неповнолітнього негайно 

сповіщаються його батьки чи особи, 

які їх замінюють. 

Стаття 492. Застосування до 

неповнолітнього підозрюваного, 

обвинуваченого запобіжного заходу 

1. За наявності підстав, передбачених 

цим Кодексом, до неповнолітнього з 

урахуванням його вікових та 

психологічних особливостей, роду 

занять може бути застосовано один із 

запобіжних заходів, передбачених цим 

Кодексом. 

2. Затримання та тримання під вартою 

можуть застосовуватися до 

неповнолітнього лише у разі, якщо він 

підозрюється або обвинувачується у 

вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого 

злочину, за умови, що застосування 

іншого запобіжного заходу не 

забезпечить запобігання ризикам, 

зазначеним у статті 177 цього Кодексу. 

3. Про затримання і взяття під варту 

неповнолітнього негайно сповіщаються 

його батьки чи особи, які їх замінюють. 

4. Слідчий суддя, суд за наявності 

підстав, передбачених цим Кодексом, 

при обранні запобіжного заходу 

неповнолітньому підозрюваному, 

обвинуваченому в першу чергу 

зобов’язаний розглядати можливість 

передання їх під нагляд батьків, 

опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються в 

дитячій установі, - передання їх під 

нагляд адміністрації цієї установи. 

 

 Стаття 497-1. Роз’яснення судового 

рішення у кримінальному 

провадженні за участю неповнолітніх 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1723#n1723
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1723#n1723


 261 

осіб  

1. Суд обов’язково роз’яснює своє 

рішення у кримінальному 

провадженні за участю неповнолітніх 

осіб усім учасникам: зміст рішення, 

порядок і строки його оскарження, а 

також право подати клопотання про 

помилування, можливість звільнення 

від відбування покарання у зв’язку з 

випробуванням, умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання, 

право ознайомитися із журналом 

судового засідання і подати на нього 

письмові зауваження, не змінюючи 

при цьому його зміст. 

 

ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" 

Стаття 18. Спеціалізація судів 

1. Суди спеціалізуються на розгляді 

цивільних, кримінальних, 

господарських, адміністративних 

справ, а також справ про 

адміністративні правопорушення. 

2. У випадках, визначених законом, 

а також за рішенням зборів суддів 

відповідного суду може 

запроваджуватися спеціалізація 

суддів з розгляду конкретних 

категорій справ. 

3. У місцевих загальних судах та 

апеляційних судах діє спеціалізація 

суддів із здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх. 

4. Судді (суддя), уповноважені 

здійснювати кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх, 

обираються з числа суддів 

відповідного суду зборами суддів 

цього суду за пропозицією голови 

суду або за пропозицією будь-якого 

судді цього суду, якщо пропозиція 

голови суду не була підтримана, на 

строк не більше трьох років і 

можуть бути переобрані повторно. 

5. Кількість суддів, уповноважених 

Стаття 18. Спеціалізація судів загальної 

юрисдикції 

3. У місцевих загальних судах та 

апеляційних судах діє спеціалізація із 

здійснення кримінального провадження 

щодо неповнолітніх та за участю у 

кримінальному провадженні 

неповнолітніх потерпілих. 

4. Судді (суддя), уповноважені 

здійснювати кримінальне провадження 

за участю неповнолітніх, обираються з 

числа суддів відповідного суду зборами 

суддів цього суду за пропозицією 

голови суду або за пропозицією будь-

якого судді цього суду, якщо пропозиція 

голови суду не була підтримана, на 

строк не більше трьох років і можуть 

бути переобрані повторно.  

5. Кількість суддів, уповноважених 

здійснювати кримінальне провадження 

за участю неповнолітніх, визначається 

окремо для кожного суду зборами 

суддів цього суду.  

6. Суддею, уповноваженим здійснювати 

кримінальне провадження за участю 

неповнолітніх, може бути обрано суддю 

зі стажем роботи суддею не менше 

десяти років, досвідом здійснення 



 262 

здійснювати кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх, 

визначається окремо для кожного 

суду зборами суддів цього суду. 

6. Суддею, уповноваженим 

здійснювати кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх, 

може бути обрано суддю зі стажем 

роботи суддею не менше десяти 

років, досвідом здійснення 

кримінального провадження в суді і 

високими морально-діловими та 

професійними якостями. У разі 

відсутності в суді суддів з 

необхідним стажем роботи суддя, 

уповноважений здійснювати 

кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх, обирається з числа 

суддів, які мають найбільший стаж 

роботи на посаді судді. 

7. Судді, уповноважені здійснювати 

кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх, не звільняються від 

виконання обов’язків судді 

відповідної інстанції, проте 

здійснення ними таких повноважень 

ураховується при розподілі судових 

справ та має пріоритетне значення. 

кримінального провадження в суді і 

високими морально-діловими та 

професійними якостями. У разі 

відсутності в суді суддів з необхідним 

стажем роботи суддя, уповноважений 

здійснювати кримінальне провадження 

за участю неповнолітніх, обирається з 

числа суддів, які мають найбільший 

стаж роботи на посаді судді. 

7. Судді, уповноважені здійснювати 

кримінальне провадження за участю 

неповнолітніх, не звільняються від 

виконання обов’язків судді відповідної 

інстанції, проте здійснення ними таких 

повноважень ураховується при 

розподілі судових справ та має 

пріоритетне значення. 

 

 

 

Крукевич О.М. 
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