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Стаття присвячена висвітленню проблемних питань, що виникають у процесі здійснення правосуддя у 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, зокрема на стадії виконання призначених судом покарань щодо 

неповнолітніх. 
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21 липня 2006 року Україна ратифікувала 

Факультативний протокол до Конвенції ООН 

проти катувань та інших жорстоких, нелюдських 

або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання (ОРСАТ), чим зобов’язала 

себе створити національний превентивний 

механізм (НПМ) – незалежний орган, спрямований 

на моніторинг місць несвободи та протидію 

тортурам і жорстокому поводженню. 

Факультативний протокол вимагає від держав-

учасниць вживання поняття «місце несвободи», 

котре є не зовсім звичним для сучасної практики 

кримінальної юстиції, проте є більш ширшим за 

поняття «місце позбавлення волі», а отже дозволяє 

охопити моніторингом місця, що не відносяться до 

системи кримінальної юстиції: психіатричні 

заклади, будинки дитини, дитячі будинки-

інтернати, притулки для дітей, центри соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів, центри соціально-

психологічної реабілітації дітей, психоневрологічні 

інтернати та ін.[2] Враховуючи, що ювенальна 

юстиція, як єдина система уповноважених органів 

та установ, покликаних здійснювати правосуддя у 

справах щодо неповнолітніх, а також 

забезпечувати за-хист прав неповнолітніх на 

кожному етапі процесу притягнення до 

відповідальності за вчинене правопорушення, до 

цього часу в Україні не сформована, гостро постає 

пробле-ма дотримання прав дітей на етапі 

здійснення покарань за кримінальні 

правопорушення.  

Питанню забезпечення дотримання прав не-

повнолітніх, зокрема у місцях несвободи, при-

діляється особлива увага у наукових працях О.О. 

Андрєєва, В.І. Баскова, Є.Ю. Захарова, Л.Л. 

Каневського, М.О. Карпенка, А. Черноусова, В.М. 

Савицького, В.М. Юрчишина та ін. 

Метою роботи є аналіз проблем, що виникають 

у процесі здійснення правосуддя у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх, зокрема на 

стадії виконання призначених судом покарань 

щодо неповнолітніх. 

Категорія дітей, котрі скоїли злочини, не 

досягнувши віку кримінальної відповідальнос-ті, 

нечітко визначена в КПК України: категорія «діти, 

котрі не досягли віку кримінальної 

відповідальності» оминається чинним законо-

давством[1]. Система шкіл соціальної реабілі-тації, 

спрямована на виховання і перевихован-ня цієї 

категорії дітей, фактично була зруй-нована. З 11 

шкіл соціальної реабілітації на сьогодні діють 

лише 2 (5 шкіл було закрито у 2012 році і 4 школи - 

у 2013). Альтернативних закладів для реабілітації 

таких дітей не передбачено[4; 55]. 

05.02.2015 року був прийнятий Закон України 

«Про пробацію», що є позитивним моментом для 

розвитку законодавства у сфері виконання 

покарань, проте породжує низку колізій. 

Проблемою є відсутність підготов-лених фахівців, 

яких вимагає закон («персонал органу пробації»). 

Виконання цих функцій поки що покладено на 

кримінально-виконавчу інспекцію, що не може 

прирівнюватись до ква-ліфікованих фахівців 

пробації. На сьогод-нішній день в нашій країні 

відсутні заклади з підготовки «персоналу органу 

пробації»; «апробаційних програм» та програм 

соціаль-но-виховної роботи, передбачених 

Законом, також на сьогоднішній день немає[4;57]. 
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Сучасна система здійснення покарань, яка 

стосується дітей, є такою, що розцінюється як 

покарання з усіма властивими йому в сучасному 

українському суспільстві проблемами – погане 

харчування, надмірно жорстокі режимні вимоги, 

відсутність доступу до ресоціалізаційних та 

освітніх послуг, обмеження контактів із зовнішнім 

світом, погана медицина. Така ситуація, звісно, не 

може сприяти виправленню дітей з делінквентною 

поведінкою, які скоїли злочини; вона, навпаки, 

робить із них жертв, що значно ускладнює 

повернення дитини до нормального життя[3]. 

Неповнолітній, підозрюваний у вчиненні 

кримінального правопорушення, якому обрано 

запобіжний захід у виді тримання під вартою, під 

час взяття під варту та при проведенні 

процесуальних дій зазнає суттєвих правообмежень 

і є вразливим для різних зловживань. Так, у КПК 

України не визначено чіткої процедури 

повідомлення батьків дитини або осіб, що їх 

замінюють, про затримання дитини [1]. Водночас, 

можливий термін затримання неповнолітньої 

особи для вирішення питання щодо тримання її під 

вартою не відповідає рекомендаціям Комітету 

ООН з прав дитини. Також законодавство не 

вимагає від слідчих, які працюють з дітьми, 

додаткових фахових навичок роботи з цією 

категорією правопорушників. 

На травень 2014 року в системі виховних 

колоній Державної пенітенціарної служби України 

налічувалось 7 виховних колоній, в яких 

перебувало 823 засуджених вихованців, серед яких 

67 дівчат. Результати візитів представників 

Національного превентивного механізму, 

створеного при Уповноваженому ВРУ з прав 

людини, у 2014 році показали, що в колоніях не 

забезпечені належні заходи запобігання насильству 

та жорстокому  поводженню із засудженими. 

Зокрема, не впроваджена необхідна безпека 

співіснування вихованців через відсутність їх 

належного розподілу за категоріями. Фактично 

виховні колонії стають виправними, адже майже 

половина осіб, які там перебувають, вже досягли 

дорослого віку. Така ситуація спричинена 

відсутністю чітких алгоритмів переведення 

вихованців до дорослих колоній після досягнення 

ними повноліття[2]. 

 Виділення груп засуджених, які перебувають 

на профілактичному обліку, стає замість засобу 

налагодження ефективної виховної роботи ще 

одним важелем тиску та дискримінації таких 

вихованців. 

Не забезпечена приватність телефонних розмов 

та короткострокових побачень засуджених щодо 

інших вихованців. Обмеження їх частоти і 

тривалості застосовується як покарання до 

неповнолітніх засуджених. 

Не зважаючи на досить добре на вигляд 

матеріально-технічне оснащення шкіл виховних 

закладів, ставлення до навчального процесу як з 

боку вихованців, так і з боку адміністрації колоній 

викликає занепокоєння. У ході моніторингових 

візитів виявлені випадки, коли діти з різних причин 

замість навчання працювали на виробництві. 

Професійне навчання у виховних колоніях 

відбувається за такими напрямками: слюсар з 

ремонту автомобілів, токар, столяр, зварювальник, 

швачка, штукатур тощо. Проте не в усіх колоніях 

засуджені мають право вибору спеціальності. 

Режим і розпорядок дня у виховних колоніях 

суворо регламентовані та встановлені таким 

чином, щоб займати засуджених практично весь 

день. Ступінь жорстокості режиму визначається 

адміністрацією самої колонії[3]. 

Обмеження волі дитини у разі скоєння нею 

правопорушення здійснюється і через розгалужену 

систему спеціалізованих закладів (школи 

соціальної реабілітації, центри медико-соціальної 

реабілітації). Поміщення у ці заклади не може 

розглядатися як відбування дитиною 

кримінального покарання і, відповідно, як таке, що 

тягне за собою судимість. Про це в нормативних 

актах не йдеться, але фактично правозастосовна 

практика свідчить про обов’язкове врахування при 

вивченні біографії дитини таких фактів, що тягне 

за собою негативну оцінку та ставлення оточуючих 

до такої дитини. 

Складніша ситуація з місцями несвободи в 

соціальній сфері: медичними закладами, 

інтернатними закладами всіх типів, в тому числі 

для дітей. У такі заклади людину поміщають за 

рішенням судового чи адміністративного органу, 

що цілком відповідає Протоколу щодо вимог до 

місць, які підлягають моніторингу у розумінні ст. 4 

Факультативного протоколу. Моніторинговий 

досвід відвідувань дитячих будинків-інтернатів та 

психоневрологічних інтернатів, вказує на те, що 

умови тримання та поводження в таких місцях 

дозволяють повною мірою класифікувати їх як 

місця несвободи. Одним із головних факторів, який 
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дає змогу зрозуміти сутність обмежень у 

соціальних закладах, є термін тримання в них 

клієнтів. Дитина, яка має розумові та психічні 

вади, може залишатися під опікою держави все 

своє життя. Поміщена з 3-х років до дитячого 

будинку-інтернату вона може проживати в ньому 

до 18 років, а після досягнення повноліття або 

переходить до психоневрологічного інтернату для 

дорослих, або залишається в тому ж закладі у 

молодіжній групі до досягнення 35 років. Це цілих 

32 роки під опікою держави, що є вагомим 

аргументом для зарахування такої категорії 

установ до місць несвободи[2]. Для порівняння - 

максимальний термін покарання у виді 

позбавлення волі – 15 років.  

Тривалий термін перебування дитини під 

юрисдикцією держави може стати «спокусою» для 

персоналу, що додатково підвищує ризик 

жорстокого поводження. Крім того, клієнти таких 

установ не в змозі ефективно поскаржитися на 

погане поводження із ними (частина з них взагалі 

визнана судом недієздатними), їх контакти із 

зовнішнім світом обмежені в силу їхнього 

психічного стану та фізичної віддаленості від 

людей. 

Враховуючи вищевикладене, хочу наголосити, 

що процедура виконання покарання щодо 

неповнолітніх є комплексною, що поєднує 

необхідність понесення винною особою 

відповідного тяжкості вчиненого злочину 

покарання та, одночасно, врахування особливого 

правового статусу неповнолітнього з метою 

подальшого перевиховання та формування в 

майбутньому правосвідомої особистості. Проте в 

умовах повної ізоляції від суспільства, щоденного 

жорстокого поводження та ігнорування прав 

неповнолітної особи, чи можна сподіватися на 

позитивне перевиховання останньої? На 

сьогоднішньому етапі розвитку українського 

суспільства надзвичайно актуальним є 

запровадження вдалої міжнародної практики в 

процесі створення нового та реалізації чинного 

законодавства у сфері розвитку інституту 

національного превентивного механізму з метою 

недопущення порушення прав дітей в Україні. 
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