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Останнім часом проблема 
впровадження елементів юве-
нальної юстиції в українському 
судочинстві набула значної акту-
альності. Наявність різних позицій 
і підходів щодо спеціалізованого 
правосуддя для неповнолітніх 
призвела до того, що сьогодні 
основне питання в даній сфері 
полягає не в тому, чи бути в Укра-
їні «дитячій» юстиції, а в тому, 
якій їй бути. Створенню органів 
ювенальної юстиції приділяється 
увага в науковій літературі як кра-
їн СНД, так і України [Див.: 3; 4; 7; 
16–18]. Окремі аспекти проблеми 
створення таких органів в Україні 
розглянуті в даній статті.

У світовій юридичній док-
трині під поняттям «ювенальна 
юстиція» розуміють систему су-
дових і правоохоронних органів, 
спеціалізованих державних орга-
нів, установ і громадських органі-
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зацій, які здійснюють захист прав 
неповнолітніх, розглядають і ви-
рішують справи про їх правопо-
рушення, здійснюють подальшу 
реінтеграцію правопорушників у 
суспільство. Метою системи ор-
ганів ювенальної юстиції є підви-
щення ефективності правового 
захисту підлітків і відповідаль-
ності держави й суспільства за 
умови їх зростання й розвитку, 
зменшення рівня дитячої зло-
чинності й бездоглядності, реін-
теграція неповнолітніх правопо-
рушників у суспільство [Див.: 1, 
с. 4; 3, c. 35; 4, c. 15-17]. 

Ювенальна юстиція зароди-
лася понад століття тому. Пер-
ший суд по справах неповноліт-
ніх створено 2 липня 1899 р. в 
Чикаго (США) відповідно до За-
кону штату Іллінойс. Успіхи пер-
шого «дитячого» суду сприяли 
тому, що протягом наступних 20-
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ти років аналогічні суди з’явилися 
в інших штатах США, в країнах 
Європи, Азії, Африки, Латинської 
Америки, Австралії й Новій Зе-
ландії. На це вплинула висока їх 
ефективність у протидії дитячій 
злочинності порівняно із судами 
загальної юрисдикції. Функціо-
нування судів та інших установ 
ювенальної юстиції ґрунтується 
на ідеї гуманізації репресивних 
заходів держави, які застосову-
ються до неповнолітніх правопо-
рушників, коли основною метою 
є не покарання, а перевиховання 
[Див.: 4, с. 26-31; 16, с. 176-187]. 

Французи вважають, що у 
них не так багато дітей-право-
порушників, щоб тримати їх у 
в’язниці. Тому у Франції функ-
ціонує тільки одна дитяча ви-
правна колонія закритого типу, 
розрахована на 500 місць. До 
більшості юних правопорушни-
ків у цій країні застосовують інші 
методи покарання, відмінні від 
кримінального переслідування, 
що діє в Україні. Адже головне − 
достукатися до дитини, яка зави-
нила, щоб вона усвідомила свою 
провину й не повторювала вчине-
ного. Досягнення ж такого резуль-
тату можливе, якщо підлітком, 
який має проблеми із законом, 
опікуються спеціальні працівни-
ки соціальних служб, психологи і 
шкільні педагоги [17, c. 14]. 

У багатьох країнах Європи 
тривалий час застосовується 
новий підхід до реагування на 

злочини, вчинені неповнолітніми, 
у вигляді так званого відновлю-
вального правосуддя, коли су-
дом дається правопорушникові 
шанс на договірних засадах від-
шкодувати фізичні, матеріальні 
й емоційні збитки потерпілому 
й у такий спосіб взяти на себе 
відповідальність за вчинене, що 
дуже актуально для підлітків. 
Сприйняття своїх вчинків як від-
хилення від норми, можливість 
самому виправити те, що стало-
ся, щиросерде бажання ніколи 
не повторювати подібного − го-
ловний урок, який має винести 
підліток після застосування пра-
восуддям до нього міри покаран-
ня. Як наслідок − дійове каяття, 
усвідомлення своєї вини й ро-
зуміння серйозності завданого 
збитку потерпілому з наступним 
його відшкодуванням. Процеду-
ри примирення чітко приписані у 
процесуальному законодавстві, 
не тягнуть наслідків судимості 
для неповнолітнього правопо-
рушника і становлять дійову аль-
тернативу репресивним заходам 
кримінальної юстиції [Див.: 3, 
c. 24; 7, c. 36; 18, с. 18-20]. 

Не менш цікавим інститутом 
ювенальної юстиції є служба 
пробації, яка діє у США й у краї-
нах ЄС і становить собою своє-
рідний аналог державного орга-
ну виконання покарання з більш 
широкими повноваженнями. ЇЇ 
відмінністю є те, що спеціалісти 
цієї служби починають працюва-
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ти з дитиною з моменту вчинен-
ня нею правопорушення, супро-
воджують її під час провадження 
по справі, винесення рішення по 
ній, а також на стадіях виконан-
ня покарання й подальшої ре-
інтеграції дитини в суспільство. 
Служба пробації виконує важ-
ливу роль у доборі запобіжного 
заходу й міри покарання для не-
повнолітнього правопорушника, 
бере участь у його примиренні 
з потерпілим і здійснює подаль-
ший моніторинг життєвих, сімей-
них і побутових умов, у яких той 
перебуває. Практика діяльності 
цих служб у країнах ЄС свідчить 
про її високу ефективність у на-
прямку зменшення рівня реци-
дивної злочинності й реінтеграції 
підлітка в суспільство [7, c. 15]. 

У розвинених країнах світу 
діє система органів ювенальної 
юстиції. Відповідно до існуючих 
організаційних моделей розгляд 
справ неповнолітніх правопо-
рушників здійснюється: (1) спе-
ціалізованими ювенальним під-
розділами (колегіями, палатами) 
загальних судів; (2) спеціально 
утвореною системою судових 
установ, яка є частиною судової 
системи. При цьому назва суду, 
як і його компетенція, різняться: 
від розгляду виключно справ про 
правопорушення і злочини непо-
внолітніх до вирішення широко-
го кола цивільних і кримінальних 
справ, якщо учасником право-
відносин є неповнолітній, а та-

кож справ дітей, що випливають 
із шлюбних відносин; (3) несу-
довими органами зі спеціаль-
ною компетенцією (приміром, 
виконавчої влади). Особливістю 
систем ювенальної юстиції за-
рубіжних держав є широке за-
лучення до вирішення відповід-
ної категорії справ громадських 
і суспільних організацій. До того 
ж на всіх стадіях проваджен-
ня по справах неповнолітніх до 
участі залучаються психологи, 
педагоги, працівники соціальних 
служб, що робить ці процедури 
менш офіційними для дитини [4, 
c. 56-58; 16, c. 124-129]. 

У СРСР функції ювенальної 
юстиції фактично були покладе-
ні на несудові адміністративні 
органи – комісії у справах непо-
внолітніх (далі − КСН), вперше 
утворені в 1961 р. Вони наділя-
лися широкими повноваження-
ми з розгляду справ неповноліт-
ніх, застосовували до них заходи 
виховного впливу, направляли їх 
до виховних установ, вирішува-
ли загальні питання захисту їх 
прав [9]. Пізніше всі справи про 
адміністративні правопорушен-
ня підлітків були передані до 
компетенції суду [18, c. 4]. 

У березні 1996 р. спільним 
наказом Голови Верховного 
Суду України й Міністра освіти 
України за № 113/113814 було 
затверджено «Положення про 
судових вихователів», згідно 
з яким основними завдання-
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ми судового вихователя були: 
(1) участь у виконанні судових 
рішень по справах неповно-
літніх; (2) усунення причин та 
умов, які сприяли вчиненню 
протиправних дій, профілакти-
ка правопорушень; (3) вихован-
ня належної правової культури 
неповнолітніх, які вчинили пра-
вопорушення, шляхом форму-
вання свідомого їх ставлення 
до закону; (4) надання батькам 
(усиновителям) або опікунам (пі-
клувальникам) допомоги у вихо-
ванні їх неповнолітніх дітей. Цей 
інститут створено при судах для 
вжиття комплексу заходів по ви-
конанню судових рішень щодо 
підлітків, їх батьків (усиновите-
лів) чи опікунів (піклувальників). 
Судовими вихователями могли 
бути особи з вищою юридичною, 
педагогічною або психологічною 
освітою й досвідом роботи з не-
повнолітніми. Вони мали пра-
цювати при кожному місцевому 
суді. На жаль, зміст названого 
Положення не було втілено на 
практиці [14]. 

На початку XXI ст. у низці 
місцевих загальних судів Укра-
їни (в тому числі Харківської й 
Київської областей) функціону-
вали проекти модельних юве-
нальних судів, які фінансува-
лися переважно міжнародними 
неурядовими організаціями і 
були спрямовані на впрова-
дження практики примирення 
неповнолітніх правопорушників 

з потерпілими і застосування до 
них заходів перевиховання й мір 
покарання, не повязаних із по-
збавленням волі [17, c. 34, 67]. 

Потреба у створенні сис-
теми кримінальної юстиції зу-
мовлена й тим, що деякі поло-
ження чинного законодавства 
та правозастосовної практики 
України не повною мірою узго-
джуються з міжнародними до-
говорами щодо захисту прав ди-
тини, зокрема, з Мінімальними 
стандартними правилами ООН 
щодо здійснення правосуддя у 
справах неповнолітніх 1985 р. 
(«Пекінські правила») й Конвен-
цією ООН з прав дитини 1989 р. 
[5, c. 75-128].

Офіційна статистика свід-
чить про стабільно високий рі-
вень дитячої злочинності. За 
даними судової статистики у 
2011 р. неповнолітніми (або за 
їх участю) вчинено 17,8 тис. зло-
чинів (що на 2,9 % більше, ніж у 
2010 р.), з яких 8,7 тис. – тяжкі 
й особливо тяжкі. Питома вага 
таких злочинів за розслідува-
ними справами становила 8 %. 
До 1516 неповнолітніх було за-
стосовано запобіжний захід у 
вигляді взяття під варту. Зна-
чна чисельність дітей кожно-
го року стає жертвами злочи-
нів (у 2011 р. – 14469). Питома 
вага справ за участю підлітків, 
які розглядали суди протягом 
2006–2010 років, коливалася 
в межах 14,6–20 % [6]. 
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Перша Концепція створен-
ня й розвитку системи ювеналь-
ної юстиції в Україні, розробле-
на під егідою Верховного Суду 
України у 2005 р., не отримала 
офіційного схвалення. У 2010 р. 
в Міністерстві юстиції України 
створено кілька робочих груп з 
розроблення програмного до-
кумента в цій сфері, діяльність 
яких теж не мала кінцевого ре-
зультату [1, c. 5-8]. 

Указом Президента Укра-
їни від 24 травня 2011 р. за 
№ 597/2011 схвалено Концеп-
цію розвитку кримінальної юс-
тиції щодо неповнолітніх, яка 
визначила основні напрямки 
розвитку ювенальної юстиції. Їх 
реалізація має посилити відпо-
відальність сім'ї, суспільства й 
держави за процес виховання і 
становлення дітей, забезпечити 
додержання прав і свобод під-
літків, які потрапили в конфлікт 
із законом, шляхом підвищення 
рівня їх правового й соціального 
захисту, зменшити рівень зло-
чинності неповнолітніх [11]. 

Уже декілька років триває 
процес втілення в життя спе-
ціалізації суддів з розгляду 
відповідних категорій справ, 
суб’єктами по яких виступають 
неповнолітні. Правові підстави 
для таких заходів передбачені 
низкою нормативних актів, як-
от: Закон України «Про орга-
ни і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей» 

№ 20/95-ВР від 24 січня 1995 р. 
(ч. 2 ст. 6) [12], постанова Пле-
нуму ВСУ від 16 квітня 2004 р., 
№ 5 «Про практику застосуван-
ня судами України законодав-
ства у справах про злочини не-
повнолітніх» (п. 23) [13, c. 4-8], 
лист Верховного Суду України 
від 1 грудня 2003 р. «Про запро-
вадження спеціалізації суддів по 
розгляду справ щодо злочинів, 
учинених неповнолітніми» [10]. 
В останньому документі голо-
вам місцевих та апеляційних 
судів рекомендувалося видати 
накази, якими закріпити суддів із 
числа найбільш кваліфікованих 
по розгляду кримінальних справ 
про злочини неповнолітніх. По-
ступово це було зроблено як в 
апеляційних, так і в місцевих су-
дах. Практика показала, що ді-
яльність таких судових складів є 
дуже ефективною. 

Новий КПК України (2012 р.) 
узаконив указану практику, ввів-
ши посаду судді, уповноваже-
ного здійснювати кримінальне 
провадження щодо неповноліт-
ніх, який вирішуватиме питання 
про притягнення неповнолітньої 
особи до кримінальної відпо-
відальності або звільнення її 
від неї, про застосування при-
мусових заходів медичного або 
виховного характеру, їх продо-
вження, зміну чи припинення, а 
також про кримінальне прова-
дження в апеляційному чи ка-
саційному порядку щодо пере-
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гляду прийнятих судових рішень 
(ч. 10 ст. 32 КПК) [2]. Спеціалі-
зація суддів з розгляду справ 
неповнолітніх згідно з ч. 3 ст. 18 
Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» існуватиме в за-
гальних судах першої й апеля-
ційної інстанції [8]. 

Судді (суддя), уповнова-
жені здійснювати кримінальне 
провадження щодо неповно-
літніх, обираються із числа 
суддів відповідного суду збора-
ми суддів останнього за пропо-
зицією його голови, будь-якого 
члена цього суду, якщо пропо-
зиція голови не була підтри-
мана, на строк не більше 3-х 
років і можуть бути переобрані 
повторно. Чисельність суддів, 
уповноважених відправляти 
правосуддя стосовно неповно-
літніх, визначається окремо 
для кожного суду його збора-
ми. Уповноваженим здійсню-
вати таке провадження, може 
бути обраний суддя зі стажем 
роботи не менше 10-ти років, з 
досвідом відправлення право-
суддя й високими морально-ді-
ловими і професійними якос-
тями. За браком у суді суддів з 
необхідним стажем роботи та-
ким суддею може бути обраний 
той із числа суддів, який має 
найбільший стаж роботи на цій 
посаді. Судді, уповноважені 
здійснювати кримінальне про-
вадження щодо неповнолітніх, 
не звільняються від виконання 

обов'язків судді відповідної ін-
станції, проте виконання ними 
таких повноважень ураховуєть-
ся при розподілі судових справ 
і має пріоритетне значення [8].

Для забезпечення реалізації 
цих положень Президент Укра-
їни 5 липня 2012 р. дав дору-
чення Міністру юстиції України й 
керівництву Вищого спеціалізо-
ваного суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 
вжити невідкладних заходів до 
збільшення чисельності суддів 
у місцевих загальних судах у 
зв'язку з необхідністю забезпе-
чення виконання функцій слід-
чого судді [15].

Варто відзначити, що вве-
дення інституту судді з розгляду 
справ неповнолітніх вимагати-
ме внесення змін до Положен-
ня про автоматизовану систему 
документообігу суду (2010 р.) й 
відповідного програмного забез-
печення, оскільки відбудеться 
перерозподіл навантаження на 
суддів. Це має бути обов’язково 
враховано при розподілі справ 
між ними. Незрозумілими на 
сьогодні залишаються критерії 
визначення обсягу справ, які ви-
рішуватимуть ці судді. Чи змо-
жуть вони розглядати інші кате-
горії спорів? Чи буде достатнім 
для робочого навантаження об-
сяг питань, віднесених до їх по-
вноважень КПК України 2012 р.? 
Ці питання будуть вирішуватися 
в робочому порядку. 
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Відповідно до ч. 10 ст. 31 но-
вого КПК України кримінальне 
провадження по розгляду обви-
нувального акта стосовно непо-
внолітньої особи, клопотань про 
звільнення її від кримінальної 
відповідальності, застосуван-
ня примусових заходів медич-
ного або виховного характеру, 
їх продовження, зміну чи при-
пинення, а також кримінальне 
провадження в апеляційному чи 
касаційному порядку щодо пе-
регляду прийнятих із зазначених 
питань судових рішень здійсню-
ються суддею, уповноваженим 
згідно із Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів» на 
здійснення кримінального про-
вадження стосовно неповноліт-
ніх. Якщо останнє здійснюється 
судом колегіально, головуючим 
під час судового розгляду може 
бути лише суддя, уповноваже-
ний на здійснення криміналь-
ного провадження стосовно 
неповнолітніх.

Розділ VI нового КПК України 
містить окрему гл. 38, що регла-
ментує особливості криміналь-
ного провадження у справах 
неповнолітніх [2]. Підвищений 
рівень юридичної охорони прав 
таких осіб полягає в нижченаве-
дених положеннях: 

1. У подвійному представни-
цтві інтересів неповнолітнього в 
суді, а саме: (а) його законними 
представниками, можуть бути 
батьки (усиновлювачі), опікуни 

або піклувальники, які користу-
ються процесуальними права-
ми особи, яку вони представля-
ють, а також захисник (адвокат) 
(статті 44, 448 КПК); (б) участь у 
кримінальному провадженні цих 
представників неповнолітнього 
підозрюваного чи обвинуваче-
ного є обов’язковою; (в) вони 
перебувають у залі судового за-
сідання протягом усього судово-
го провадження, а в разі необ-
хідності можуть бути допитані як 
свідки (ч. 3 ст. 188).

2. У визначенні додаткових 
питань, що входять до предме-
та доказування у кримінальній 
справі щодо неповнолітнього. 
Згідно зі ст. 485 КПК це: а) повні і 
всебічні відомості про особу не-
повнолітнього: його вік (число, 
місяць, рік народження), стан 
здоров’я й рівень розвитку, інші 
соціально-психологічні риси, які 
необхідно враховувати при ін-
дивідуалізації відповідальнос-
ті чи обранні заходу виховного 
характеру. За наявності даних 
про його розумову відсталість, 
не пов’язану із психічною хворо-
бою, повинно бути з’ясовано, чи 
міг цей правопорушник повністю 
усвідомлювати значення своїх 
дій і в якій мірі міг керувати ними; 
б) ставлення неповнолітнього до 
вчиненого ним діяння; в) умови 
життя й виховання підлітка, які 
включають: (а) склад його сім’ї, 
обстановку в ній, взаємини між 
дорослими членами сім’ї, між 
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дорослими й дітьми, ставлення 
батьків до виховання підлітка, 
форми контролю за його пове-
дінкою, морально-побутові умо-
ви в сім’ї; (б) обстановку в школі 
чи іншому навчальному закладі 
або на виробництві, де навча-
ється або працює неповнолітній, 
його ставлення до навчання чи 
роботи, взаємовідносини з вихо-
вателями, учителями, одноліт-
ками, характер та ефективність 
виховних заходів, раніше засто-
совуваних до нього; (в) зв’язки й 
поведінку неповнолітнього поза 
домом, навчальним закладом 
чи роботою; г) наявність дорос-
лих підбурювачів та інших співу-
часників кримінального право-
порушення. 

Важливою кримінально-про-
цесуальною гарантією забез-
печення прав неповнолітнього 
є комплексна психолого-психіа-
трична експертиза, що признача-
ється при необхідності вирішити 
питання про наявність у такого 
підозрюваного чи обвинуваче-
ного психічного захворювання 
або затримки психічного розви-
тку та його здатності повністю 
або частково усвідомлювати 
значення своїх дій і керувати 
ними в конкретній ситуації. Для 
з’ясування рівня розвитку особи 
неповнолітнього підозрюваного 
чи обвинуваченого, інших його 
соціально-психологічних рис, які 
потрібно враховувати при при-
значенні покарання й обранні за-

ходу виховного характеру, може 
бути призначена психологічна 
експертиза (ст. 486 КПК); 

3. У суспільному контролі за 
розглядом справ неповнолітніх. 
Згідно зі ст. 496 КПК про час і міс-
це судового розгляду за участю 
неповнолітнього обвинуваченого 
суд повідомляє відповідну служ-
бу у справах дітей і кримінальну 
міліцію у справах дітей. Суд впра-
ві також викликати в судове за-
сідання представників цих уста-
нов, які мають право заявляти 
клопотання, ставити запитання 
неповнолітньому, його законно-
му представникові, потерпілому, 
свідкам, експертові і спеціалісту, 
висловлювати думку з приво-
ду найбільш доцільних заходів 
щодо обвинуваченого з метою 
перевиховання підлітка. Зміст 
даної норми полягає в тому, що 
саме на соціальні служби та кри-
мінальну міліцію у справах дітей 
і покладається обов’язок про-
філактики правопорушень се-
ред них, контроль за поведінкою 
осіб, схильних до вчинення про-
типравних дій, і ресоціалізація 
осіб, які були засуджені за вчи-
нення правопорушення і відбува-
ли визначене судом покарання.

4. У специфічних прави-
лах допиту неповнолітнього. За 
ст. 490 КПК допит неповноліт-
нього підозрюваного чи обвину-
ваченого відбувається згідно з, 
передбаченими цим Кодексом 
правилами, у присутності захис-
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ника. Закон установлює необ-
хідність участі при цьому спеці-
алістів, які можуть мінімізувати 
негативний вплив кримінального 
провадження на дитячу психіку і 
сприяти отриманню об’єктивних 
показань підлітка з урахуванням 
особливостей його вікового роз-
витку. Відповідно до ст. 491 КПК, 
якщо неповнолітній не досяг 
16-тирічного віку або якщо його 
визнано розумово відсталим, на 
його допиті за рішенням слідчо-
го, прокурора, слідчого судді чи 
суду або за клопотанням захис-
ника забезпечується участь за-
конного представника підлітка, 
педагога або психолога, а в разі 
необхідності – лікаря. 

5. В особливостях застосу-
вання до неповнолітніх запо-
біжних заходів. За ч. 2 ст. 492 
КПК затримання і тримання під 
вартою можуть застосовувати-
ся до неповнолітнього, лише 
якщо він підозрюється або об-
винувачується у вчиненні тяжко-
го чи особливо тяжкого злочину 
й за умови, що використання 
іншого запобіжного заходу не 
забезпечить запобігання ризи-
кам, зазначеним у Кодексі. Про 
затримання і взяття під варту 
підлітка негайно сповіщаються 
його батьки чи особи, які їх за-
мінюють. До неповнолітніх під-
озрюваних чи обвинувачених 
крім загальних запобіжних захо-
дів, передбачених ст. 176 КПК, 
може застосовуватися передан-

ня їх під нагляд батьків, опікунів 
чи піклувальників, а до неповно-
літніх, які виховуються в дитячій 
установі, – передання їх під на-
гляд адміністрації цієї установи. 
Цей запобіжних захід означає 
взяття на себе будь-ким із зазна-
чених осіб або представником 
адміністрації дитячої установи 
письмового зобов’язання забез-
печити прибуття неповнолітньо-
го підозрюваного чи обвинува-
ченого до слідчого, прокурора, 
слідчого судді або суду, а також 
його належну поведінку. Питан-
ня про передання підлітка під 
нагляд розглядається за клопо-
танням або прокурора, або сто-
рони захисту під час обрання за-
побіжного заходу. 

6. Можливість застосування 
до неповнолітнього примусових 
заходів виховного характеру за-
мість покарання. Якщо в процесі 
досудового розслідування про-
курор дійде висновку про мож-
ливість виправлення неповно-
літнього, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального проступ-
ку вперше або злочину невеликої 
тяжкості чи необережного злочи-
ну середньої тяжкості, без засто-
сування кримінального покаран-
ня, він складає клопотання про 
використання до такого обви-
нуваченого примусових заходів 
виховного характеру й надсилає 
його до суду. Таке клопотання 
може бути складено й надіслано 
до суду за умови, що неповноліт-
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ній обвинувачений і його закон-
ний представник проти цього не 
заперечують. Суд же може ухва-
лити рішення про застосування 
до неповнолітнього обвинуваче-
ного примусових заходів вихов-
ного характеру, передбачених ст. 
105 Кримінального кодексу Укра-
їни (ст. 497 КПК 2012 р.). Наслід-
ком такого рішення є звільнення 
неповнолітнього від покарання й 
відсутність судимості, що матиме 
суттєве значення для визначен-
ня подальшої долі підлітка. 

7. Варто зупинитися й на та-
кому аспекті особливостей роз-
гляду справ неповнолітніх, як 
спеціалізація осіб, які ведуть 
кримінальне провадження по цій 
категорій справ. Так, криміналь-
не провадження щодо неповно-
літнього, в тому числі, якщо воно 
здійснюється щодо декількох 
осіб, хоча б одна з яких є неповно-
літньою, здійснюється слідчим, 
який спеціально уповноважений 
керівником органу досудово-
го розслідування на виконання 
останнього щодо неповнолітніх. 
У процесі такого кримінального 
провадження, зокрема, при вирі-
шенні питання про застосування 
до правопорушника-підлітка при-
мусових заходів виховного харак-
теру, слідчий, прокурор, слідчий 
суддя, суд і всі інші особи, які бе-
руть у ньому участь, зобов’язані: 
(а) здійснювати процесуальні дії 
в порядку, який найменше по-
рушує звичний уклад життя не-

повнолітнього й відповідає його 
віковим і психологічним особли-
востям; (б) роз’яснювати суть 
цих дій і рішень та їх значення; 
(в) вислуховувати його аргумен-
ти при прийнятті процесуальних 
рішень; (г) вживати всіх інших за-
ходів, спрямованих на уникнення 
негативного впливу на неповно-
літнього (ст. 484 КПК).

У ст. 494 КПК передбачено 
можливість виділення в окреме 
провадження кримінальне пра-
вопорушення, вчинене непо-
внолітнім, якщо він підозрюєть-
ся в цьому разом з повнолітнім 
правопорушником, тобто таку 
справу розслідуватимуть спеці-
алізовані слідчі, що сприятиме 
забезпеченню прав підлітків на 
досудовому розслідуванні. 

З урахуванням викладеного, 
слід резюмувати, що ювенальна 
юстиція в Україні пройшла три-
валий розвиток (від радянських 
комісій у справах неповнолітніх 
до системи органів, що спеціалі-
зується на розгляді й вирішенні 
справ дітей). Новації криміналь-
но-процесуального законодав-
ства спрямовані на створення 
умов для ефективного функці-
онування як репресивного еле-
мента ювенального правосуд-
дя, так і його соціального блоку, 
призначення якого – виховання 
підлітків та успішна реінтегра-
ція в суспільство неповноліт-
ніх осіб, схильних до вчинення 
правопорушень. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

Русанова І. О.

Статья посвящена актуальным вопросам внедрения в Украине уголовной юстиции 
по делам несовершеннолетних. Анализируются исторические, социальные, правовые и 
организационные предпосылки развития системы органов, рассматривающих дела о право-
нарушениях, совершенных подростками. Приводятся новеллы уголовно-процессуальногоза-
конодательства, касающиеся процедуры рассмотрения дел по обвинению несовершенно-
летних в совершении преступления. 
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The author analyses the problem of development of juvenile justice in Ukraine. Historical, 
social, legal and organizational aspects of juvenile justice system are presented. New rules of 
juvenile criminal procedure are reviewed. 
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НАЛЕЖНЕ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ 
ЯК ГАРАНТІЯ ЇХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

У статті досліджуються сутність і змістовне наповнення фінансово-правових гарантій 
незалежності суддів і пропонуються шляхи їх удосконалення.

Ключові слова: суддя, незалежність суддів, суддівська винагорода, щомісячне довічне 
грошове утримання судді.

Із прийняттям Верховною 
Радою 7 липня 2010 р. Закону 
України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» розпочався черго-
вий етап судової реформи в 
державі. Основною метою змін 
судоустрою визначено зміцнен-
ня однієї з базових цінностей 
демократичного суспільства – 
незалежності суддів [11; 2011. – 
№ 59. – Ст. 2349]. Цей принцип 
закріплено в ст. 129 Конститу-

ції України [2; 1996. – № 30. – 
Ст. 141], у чинному процесуаль-
ному й судоустрійному законо-
давстві. На жаль, практичний 
стан дотримання проголошено-
го принципу незалежності суд-
дів на сьогодні є незадовільним: 
фіксуються численні випадки 
тиску на суд, прояви неповаги 
до нього, недофінансування су-
дових установ та ін. У вітчизня-
ній науковій правовій літературі 


