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Методичні рекомендації присвячені висвітленню особливостей 

розслідування кримінальних проваджень які розпочаті внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення неповнолітніми особами. Проаналізовано 

порядок практичного застосування норм Глави 38 КПК України, а також 

інших норм закону, якими врегульовано здійснення досудового 

розслідування стосовно неповнолітніх. Мета рекомендацій – сприяння 

одноманітному тлумаченню та застосуванню положень КПК України щодо 

вказаної діяльності, забезпечення прав та свобод неповнолітніх під час 

здійснення стосовно них досудового розслідування.  
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ВСТУП 

 

Розслідування кримінальних правопорушень, вчинених за участю 

неповнолітніх, потребує особливо фахового підходу з боку правоохоронних 

органів. Це зумовлено передусім турботою держави щодо майбутньої долі 

неповнолітніх, які помилилися, допустивши вчинення протиправних діянь, 

передбачених у законі України про кримінальну відповідальність. Кількість 

таких кримінальних правопорушень не мала. Відповідно до статистичної 

інформації Єдиного звіту Генеральної прокуратури України про кримінальні 

правопорушення, протягом січня-липня 2014 року в Україні серед 100245 

проваджень направлених до суду з обвинувальним актом, неповнолітніми 

або за їх участю було вчинено 4104 кримінальних правопорушення [1], що 

складає близько 4 %.  

Українське законодавство, що регламентує порядок здійснення 

кримінального судочинства стосовно неповнолітніх постійно 

вдосконалюється. У кримінальному процесуальному кодексі України (далі – 

КПК України) враховано вимоги ряду міжнародних нормативно-правових 

актів, націлених на створення оптимального порядку реагування 

правоохоронних органів на кримінальні правопорушення, вчинені за участю 

неповнолітніх. До цих нормативно-правових актів передусім належить 

Конвенція про права дитини 1989 року та Мінімальні стандартні правила 

Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо 

неповнолітніх (Пекінські правила) 1985 року. З метою впровадження 

міжнародно-визнаних стандартів щодо дотримання прав дитини під час 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених за участю 

неповнолітніх, Президентом України схвалено Концепцію розвитку 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні [2]. 

Мета підготовки зазначених методичних рекомендацій полягає у 

створенні єдиного підходу працівників органів досудового розслідування 

ОВС України до тлумачення та застосування норм КПК України, якими 

урегульовано особливості розслідування кримінальних правопорушень 

(суспільно небезпечних діянь), які вчинені неповнолітніми різних вікових 

категорій.  

Завдання роботи: 

- провести аналіз та систематизувати процесуальні особливості 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях стосовно 

неповнолітніх; 

- виявити прогалини та колізії законодавства щодо порядку здійснення 

досудового розслідування кримінальних проваджень цієї категорії; 

- запропонувати роз’яснення процесуального порядку застосування 

норм КПК України та інших законів, у яких закріплено особливості 

досудового розслідування стосовно неповнолітніх. 

Під час підготовки методичних рекомендацій вивчався досвід роботи 

слідчих СУ ГУВМС та УМВС України різних областей. 



Методичні рекомендації призначаються для зручного, фахового 

засвоєння слідчими особливостей досудового розслідування кримінальних 

правопорушень вчинених неповнолітніми, а також можуть бути корисні в 

навчальному процесі під час вивчення кримінально-процесуальних 

дисциплін. 

Методичні рекомендації підготовлені кафедрою кримінального 

процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 

замовлення Головного слідчого Управління МВС України.  

 

 



1. Загальні положення з питань досудового розслідування в 

кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень за 

участю неповнолітніх. 

Основний принцип ведення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх сформульований у ч. 2 ст. 484 КПК України, де зазначено, 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 в порядку, що найменше порушує 

звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його віковим та 

психологічним особливостям; 

- роз’яснювати неповнолітньому суть процесуальних дій, рішень та їх 

значення; 

- вислуховувати його аргументи при прийнятті процесуальних рішень; 

- вживати всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного 

впливу на неповнолітнього. 

Кримінальне процесуальне значення терміну «неповнолітній». 

Відповідно до пп. 11 та 12 ч. 1 ст. 3 КПК України під терміном 

«неповнолітній» розуміються як особи у віці від 14 до 18 років (неповнолітні 

в їх цивільно-правовому розумінні), так і діти у віці до 14 років (малолітні 

особи). 

Особа вважається такою, що досягла певного віку, з 00 годин дня, 

наступного за її днем народження. Окремо слід зазначити, що цивільним 

законодавством передбачені випадки, коли неповнолітня особа набуває 

повної цивільної дієздатності
1
. Однак набуття повної кримінальної 

процесуальної дієздатності здійснюється виключно після досягнення 18-

тирічного віку і не залежить від ступеня цивільної дієздатності (за винятком 

психічних захворювань).  

Питання встановлення віку буде більш розглянуто в третьому розділі.  

Джерела правових та казуальних норм стосовно порядку 

провадження щодо неповнолітніх. Окрім загальних норм, що містяться в 

Конституції України та передбачених главою 38 КПК України правил 

провадження щодо неповнолітніх, корисно буде ознайомитися з такими 

джерелами:  

- Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року; 

- Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення 

правосуддя щодо неповнолітніх від 29 листопада 1985 року («Пекінські 

правила»); 

- Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ «Про деякі питання здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх» від 18.07.2013  № 223-1134/0/4-13; 

                                                           
1
 Відповідно до ст. 35 Цивільного кодексу України повної цивільної дієздатності набуває особа, яка 

працює за трудовим договором або зареєстрована як підприємець, або записана матір’ю або батьком дитини. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_211
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_211
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_211


- Постанова пленуму Верховного Суду України «Про практику 

застосування судами України законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх» від 16.04.2004 № 5; 

- Постанова пленуму Верховного Суду України «Про практику 

розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного 

характеру» від 15.05.2006 № 2. 

Сфера застосування правил провадження щодо неповнолітніх. 
Правила провадження щодо неповнолітніх встановлені в главі 38 КПК 

України. При цьому закон встановлює окремі правила для провадження щодо 

таких категорій неповнолітніх: 

- які досягли 11-тирічного віку але не досягли віку кримінальної 

відповідальності
1
 (не несуть кримінальну відповідальність але до них 

застосовуються примусові заходи виховного характеру); 

- які досягли віку кримінальної відповідальності, але не досягли 18-

тирічного віку (несуть кримінальну відповідальність, а в окремих випадках 

до них можуть застосовуватися примусові заходи виховного характеру). 

Окремо слід зазначити, що правила провадження щодо неповнолітніх, 

які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення 11-тирічного віку в 

главі 38 КПК України не врегульовані. Такі провадження закриваються у 

зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, а до 

неповнолітнього не застосовуються жодні заходи впливу. 

Важливо, що передбачені главою 38 КПК України правила 

провадження щодо неповнолітніх мають застосовуватися і в тому разі, коли: 

- кримінальне правопорушення вчинено особою, яка не досягла 

вісімнадцятирічного віку, однак досягла такого віку на момент здійснення 

провадження; 

- особа підозрюється у вчиненні декількох кримінальних 

правопорушень, частину з яких нею вчинено до, а решту – після досягнення 

18 років;  

- неповнолітній вчинив кримінальне правопорушення у співучасті з 

дорослим. 

Спеціальні вимоги до суб’єктів, які ведуть кримінальне 

провадження. У тому разі, якщо кримінальне провадження здійснюється 

щодо неповнолітнього, або якщо воно здійснюється щодо декількох осіб, з 

яких хоча б одна є неповнолітньою, його має вести слідчий, який спеціально 

уповноважений керівником органу досудового розслідування на здійснення 

досудових розслідувань щодо неповнолітніх (ч. 2 ст. 484 КПК України). 

При цьому наявність відповідної психологічної або педагогічної освіти 

у слідчого або судді не є обов’язковим критерієм закріплення їх за лінією 

неповнолітніх.  

                                                           
1
 Загальний вік кримінальної відповідальності становить 16 років (ч. 1 ст. 22 КК України), але за 

вчинення злочинів, перелік яких наведений в ч. 2 ст. 22 КК України, кримінальна відповідальність настає з 

14-тирічного віку. 



Жодних спеціальних та додаткових вимог до прокурорів та слідчих 

суддів, які беруть участь у провадженні щодо неповнолітнього, законом не 

передбачено.  

Особи, які беруть участь у кримінальному провадженні. До 

провадження щодо неповнолітніх залучається його законний представник. 

Законними представниками неповнолітнього підозрюваного, відповідно до 

ч. 2 ст. 44 КПК України, можуть бути: батьки (усиновлювачі), а в разі їх 

відсутності – опікуни чи піклувальними, інші близькі родичі чи члени сім’ї. 

При цьому як законних представників не обов’язково залучати обох батьків.  

Законні представники, відповідно до ч. 1 ст. 44 КПК України 

залучаються до процесуальних дій, в проведенні яких бере участь 

неповнолітній. При цьому закон не передбачає винятків з правила 

обов’язковості участі законного представника під час досудового 

розслідування. Навіть у разі усунення законного представника (якщо його 

інтереси суперечать інтересам неповнолітнього), він має бути замінений на 

іншого. 

Відповідно до ч. 3 ст. 44 КПК України рішення про залучення 

законного представника неповнолітнього підозрюваного оформлюється 

постановою. Її мають право винести як слідчий, так і прокурор. 

Копія постанови про залучення законного представника має бути 

вручена законному представнику. Підтвердженням вручення може 

слугувати: 

- у разі особистого вручення – відмітка про отримання на тому 

примірнику постанови, що залишився в матеріалах провадження; 

- у разі вручення представником поштового зв’язку – корінець, що 

повертається після вручення рекомендованого листа. 

В законі не встановлюються обставини, які виключають участь 

конкретного законного представника. Відтак йому не може бути заявлений 

відвід. Водночас, якщо неповнолітній вчинив кримінальне правопорушення у 

співучасті з батьками (одним із батьків) то залучати батьків-співучасників як 

законних представників не слід. 

Важливо, що відповідно до ч. 3 ст. 488 КПК України у тому разі, якщо 

участь законного представника у судовому засіданні може завдати шкоди 

інтересам неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, суд за його 

клопотанням, клопотанням прокурора чи за власною ініціативою своєю 

ухвалою має право обмежити участь законного представника у виконанні 

окремих процесуальних чи судових дій або усунути його від участі у 

кримінальному провадженні і залучити замість нього іншого законного 

представника (ч. 3 ст. 488 КПК). Вбачається, що зазначене правило може 

бути в порядку аналогії застосовуватися не тільки на судових стадіях, але й 

під час досудового розслідування.  

Якщо неповнолітній не досяг шістнадцятирічного віку або якщо 

неповнолітнього визнано розумово відсталим, до участі в його допиті за 

рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду або за клопотанням 

захисника забезпечується участь не тільки законного представника, але й 



педагога чи психолога, а у разі необхідності – лікаря (ч. 1 ст. 491 КПК 

України). 

В законі відсутнє точне визначення, кого саме слід розуміти під 

педагогом чи психологом. Тому цілком доречним буде залучення осіб з 

відповідною (психологічною або педагогічною освітою). Найбільш 

розповсюдженим є залучення класних керівників неповнолітніх 

підозрюваних. Однак якщо залучення класного керівника неможливе через 

віддаленість або у неповнолітнього підозрюваного склалися з ним явно 

неприязні стосунки, через які він «замикається» на допитах, то слід залучати 

інших педагогів. 

Для спрощення та прискорення процедури залучення педагога 

рекомендовано заздалегідь налагодити ділові стосунки з адміністрацією 

декількох шкіл, що розташовані біля приміщення органу розслідування. 

Педагог, психолог або лікар, якщо вони залучаються для допиту 

неповнолітнього підозрюваного, в кримінальному процесі набувають статус 

«спеціаліста», яких регламентований ст. 71 та 72 КПК України. 

Законному представнику, педагогу, психологу або лікарю 

роз’яснюється їхнє право ставити запитання неповнолітньому підозрюваному 

чи обвинуваченому. Слідчий, прокурор вправі відвести поставлене 

запитання, але відведене запитання повинно бути занесене до протоколу (ч. 2 

ст. 491 КПК України). 

У кримінального провадженні щодо неповнолітнього є обов’язковою 

участь захисника (п. 1 ч. 2 ст. 52 КПК України). Обов’язок забезпечити 

участь захисника виникає не тільки з моменту встановлення факту 

неповноліття, але й з моменту виникнення будь-яких сумнівів у тому, що 

особа є повнолітньою. При цьому здійснення захисту неповнолітнього і 

дорослого співучасників злочину одним і тим же захисником є 

неприпустимим.  

Виділення в окреме провадження. Якщо неповнолітній підозрюється у 

вчиненні кримінального правопорушення разом із повнолітнім, повинна бути 

з’ясована можливість виділення кримінального провадження щодо 

неповнолітнього в окреме провадження (тільки під час досудового 

розслідування). Рішення про виділення кримінального провадження 

оформлюється постановою, яку уповноважений виносити прокурор.  

Арешт майна неповнолітнього підозрюваного. Відповідно до 

ст. 1179 Цивільного кодексу України особа у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних 

підставах. Звідси випливає, що накладення арешту на майно неповнолітнього 

підозрюваного законом дозволено. 

Якщо у неповнолітньої особи відсутнє майно в кількості, яка достатня 

для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, 

якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або 

піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої 

вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом 

здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний 



відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо 

він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини. 

Водночас, необхідно мати на увазі, що арешт майна неповнолітньої 

особи може здійснюватися виключно з метою забезпечення відшкодування 

завданих збитків. Що ж до випадків забезпечення конфіскації майна, то 

ст. 98 Кримінального кодексу України забороняє застосовувати до 

неповнолітніх цей вид додаткового покарання. Відтак і накладення арешту з 

метою конфіскацій майна неповнолітньої особи заборонено. 
 

2. Процесуальні особливості застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження в кримінальних провадженнях щодо 

кримінальних правопорушень за участю неповнолітніх 

2.1. Процесуальні особливості застосування виклику і приводу. 

Повістка про виклик неповнолітньої особи, як правило, вручається її 

батьку, матері, усиновлювачу або законному представнику (ч. 4 ст. 135 КПК 

України). Відповідно до ст. 489 КПК України неповнолітній підозрюваний чи 

обвинувачений повідомляється або викликається слідчим через його батьків 

або інших законних представників. Вручення повідомлення або повістки про 

виклик неповнолітнього іншим чином, аніж через його батьків або інших 

законних представників, не звільняє орган, який здійснив такий виклик чи 

повідомлення, від обов’язку щодо інформування про нього законного 

представника неповнолітнього, який залучений до участі в кримінальному 

провадженні
1
.  

У ч. 3 ст. 140 КПК України викладено заборону застосовувати привід 

до неповнолітньої особи, якщо в кримінальному провадженні вона має 

процесуальний статус свідка. Слід також зауважити, що закон не передбачає 

застосування приводу до особи, яка після досягнення одинадцятирічного віку 

до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 

вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого законом України про кримінальну відповідальність
2
. Такий 

висновок, крім буквального тлумачення КПК України, зумовлюється тим, що 

таку особу допитують, як неповнолітнього свідка, а привід неповнолітнього 

свідка, як вже зазначалося, заборонений.  

2.2. Процесуальні особливості накладення грошового стягнення. 

Якщо особа, не досягши віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність  (ст. 22 Кримінального кодексу України (далі – КК 

України)), вчинила діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 

законом України про кримінальну відповідальність, вона не набуває статусу 

підозрюваного в кримінальному провадженні. Тому щодо цієї особи не може 

бути застосовано накладення грошового стягнення, бо це не передбачено в 

КПК України.  

                                                           
1
 погоджуємося з Є.М. Гідуляновою [9, с. 856]. 

2
 йдеться про § 2 глави 38 КПК України. 



В разі, коли неповнолітня особа за критерієм віку та з урахуванням 

інших підстав набула процесуальний статус підозрюваного, грошове 

стягнення може бути накладено на неї у звичайному процесуальному 

порядку. Жодних кримінальних процесуальних особливостей закон в цьому 

плані не передбачає.  

2.3. Процесуальні особливості тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом. 

При прийнятті рішення щодо тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом слідчий повинен враховувати, з якого віку особам 

надаються визначені в ст. 148 КПК України спеціальні права. Відповідно до 

ст. 15 ЗУ «Про дорожній рух» право на керування мототранспортними 

засобами і мотоколясками (категорії А1, А) надається з 16-річного віку. 

Отримання неповнолітніми особами права керувати транспортними засобами 

інших категорій у ст. 15 ЗУ «Про дорожній рух» не передбачається. 

Відповідно до п. 1.5 Положення про порядок видачі посвідчення судноводія 

малого/маломірного судна посвідчення судноводія малого/маломірного 

судна може отримати особа, яка має вік не молодше 18 років. Відповідно до 

ст. 12 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» право на полювання 

надається особам, які досягли 18-річного віку. Відповідно до 

ст. 50 Цивільного кодексу України право на здійснення підприємницької 

діяльності має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Повну 

цивільну дієздатність відповідно до ст. 34 Цивільного кодексу України має 

фізична особа, яка досягла 18 років; у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, 

яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з 

моменту реєстрації шлюбу. Крім того, відповідно до ст. 35 Цивільного 

кодексу України повна фізична дієздатність може бути надана фізичній 

особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також 

неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини тощо. Звісно, в 

таких випадках неповнолітня особа може користуватися правом на 

здійснення підприємницької діяльності, а відтак – може бути тимчасово 

обмежена в користуванні цим правом у порядку, передбаченому КПК 

України. 

2.4. Процесуальні особливості відсторонення від посади. 

Відсторонити від посади неповнолітнього можна лише в тому випадку, 

коли він є працюючою особою в розумінні законодавства про працю. 

Відповідно до ст.188 Кодексу законів про працю України не допускається 

прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Виняткові умови прийняття на 

роботи осіб з 14 і 15-річного віку встановлюються в ст.188 Кодексу законів 

про працю України. Здебільшого, неповнолітні підозрювані не займають 

таких посад і службового становища, які б могли бути ефективно 

використані ними всупереч дієвості кримінального провадження. Тому 

слідчим доцільно критично оцінювати зібрані докази в контексті виконання 

вимог глави 14 КПК України при підготовці відповідних клопотань. Зокрема, 

йдеться про п.5 ч.2 ст.155 КПК України (виклад обставин, що дають підстави 

вважати, що перебування на посаді підозрюваного сприяло вчиненню 



кримінального правопорушення) і п.6 ч.2 ст.155 КПК України (виклад 

обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на 

посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення 

для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків 

та інших учасників кримінального провадження або протиправно 

перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином). 

2.5. Процесуальні особливості тимчасового доступу до речей і 

документів. 

Не передбачено в КПК України спеціальної регламентації здійснення 

тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні 

неповнолітньої особи. За таких умов уявляється доцільним застосувати 

аналогію закону за зразком ст. 227 КПК України. Відповідно до ст. 227 КПК 

України при проведенні слідчих (процесуальних) дій за участю малолітньої 

або неповнолітньої особи забезпечується участь законного представника, 

педагога або психолога, а за необхідності – лікаря. Вважаємо правильним, 

залежно від віку неповнолітнього, який володіє речами і документами, 

обслуговувати ситуацію наступним чином:  

1) якщо неповнолітній не досяг 14 років, то в клопотанні про 

тимчасовий доступ до речей і документів слід зазначати, що речами володіє 

малолітня особа, і вилучати ці речі слід у її законного представника. 

Законного представника не обов’язково конкретизувати, бо це може 

ускладнити слідчому здійснення такого доступу. Законним представником за 

аналогією ч. 2 ст. 44 КПК України можуть виступати батьки (усиновлювачі), 

опікуни, піклувальники тощо. 

2) в разі ж коли неповнолітньому від 14 до 18 років, то в клопотанні 

про тимчасовий доступ до речей і документів слід зазначати, що речами 

володіє неповнолітня особа. Вилучати ці речі слід у неповнолітнього в 

присутності законного представника. Законного представника знову ж таки, 

на нашу думку, не обов’язково  конкретизувати. Головне, слід за аналогією 

закону виконати вимоги ст. 227 КПК України щодо забезпечення участі 

законного представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря. 

2.6. Здійснення тимчасового вилучення майна у неповнолітньої 

особи також не має спеціальної регламентації в КПК України. Для слідчого 

це означає, що тимчасово вилучити майно в неповнолітнього на підставі 

ст. 167 КПК України він може без залучення захисника і законного 

представника цієї особи (якщо до цього в даному кримінальному 

провадженні неповнолітній не мав захисника і законного представника). 

Зауважимо, що в разі коли цей неповнолітній вже має захисника та законного 

представника на момент тимчасового вилучення майна, то слідчий повинен 

вилучати майно в обов’язковій присутності цих учасників. 

2.7. Процесуальні особливості арешту майна. 

При прийнятті рішення щодо арешту майна, що може належати 

неповнолітньому, слід виходити з наступного. Кримінальний процесуальний 

закон передбачає можливість накладати арешт на майно осіб, перелік 

категорій яких вичерпно визначений у ст. 170 КПК України. Із цього 



переліку неповнолітніми можуть бути лише підозрюваний і обвинувачений. 

В юридичній літературі зазначають також, що у випадках, коли за законом 

цивільно-правову відповідальність за шкоду, завдану діяннями 

підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно 

небезпечне діяння, несе юридична особа (наприклад ст. 1172 ЦК України), 

арешт може бути накладено на майно юридичної особи [6, с.410]. При цьому 

слід враховувати, що відповідно до ст. 32 ЦК України неповнолітня особа у 

віці від 14 до 18 років має право, серед іншого, бути учасником 

(засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або 

установчими документами юридичної особи; самостійно укладати договір 

банківського вкладу тощо. Таким чином, у ряді випадків при ініціюванні 

слідчим, прокурором кримінальної процесуальної процедури накладення 

арешту на майно, слід враховувати положення ст. 44 КПК України (Законний 

представник підозрюваного, обвинуваченого) та за аналогією положення 

ст. 227 КПК України (Участь законного представника, педагога, психолога 

або лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або 

неповнолітньої особи) якщо неповнолітній є хоч і не підозрюваним, 

обвинуваченим, але суб’єктом, на майно якого вирішується питання про 

накладення арешту. Адже засада змагальності передбачає забезпечення 

рівності прав сторін у кримінальному провадженні, в тому числі під час 

вирішення слідчим суддею питання про арешт майна, а відповідно до 

ст. 172 КПК України за загальним правилом під час розгляду клопотання про 

арешт майна передбачається присутність підозрюваного, обвинуваченого, 

іншого власника майна, і за наявності – також захисника, законного 

представника. Під час виконання слідчим, прокурором процедури 

накладення арешту на майно слід також враховувати і роз’яснювати 

учасникам цієї процедури положення ст. 197 КК України «Порушення 

обов’язків щодо охорони майна» та ст. 382 КК України «Невиконання 

судового рішення», адже кримінальній відповідальності за означеними 

статтями КК України підлягають особи, яким до вчинення злочину 

виповнилося 16 років (ст. 22 КК України). 

2.8. Процесуальні особливості затримання особи. 

При прийнятті рішення про ініціювання процедури щодо затримання 

особи, підозрюваної у вчиненні злочину як без ухвали (ст. 208 КПК України) 

так і за ухвалою слідчого судді  (ст. 190 КПК України) слідчий повинен 

враховувати, що за цими статтями КПК України можна затримати лише 

суб’єкта злочину. Особа, що не досягла віку настання кримінальної 

відповідальності відповідно до ст. 22 КК України не набуває статусу 

підозрюваного, а отже, апріорі не може бути затримана на підставі ст.ст. 190, 

208, 582 КПК України. 

Передусім звертаємо увагу на особливості регламентації в КПК 

України забезпечення участі неповнолітнього підозрюваного в розгляді в 

судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу. Адже 

відповідно до ч. 1, ч. 6 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про 

застосування запобіжного заходу здійснюється за участю підозрюваного крім 



випадку оголошення останнього у міжнародний розшук. Забезпечення участі 

підозрюваного в загальному порядку регламентується: 

1) в ч. 3 ст. 187 КПК України (за ініціативою слідчого судді): у разі 

неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і 

відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей 

про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, 

слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про привід підозрюваного, 

обвинуваченого, якщо він не з’явився для розгляду клопотання щодо обрання 

запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під 

вартою, або ухвалу про дозвіл на його затримання з метою приводу, якщо 

ухвала про привід не була виконана. 

2) в ч. 2 ст. 188 КПК України за клопотанням слідчого погодженим з 

прокурором, чи клопотанням прокурора про дозвіл на затримання 

підозрюваного з метою приводу. 

Втім, слідчому судді прийняти рішення про дозвіл на затримання з 

метою приводу неповнолітнього підозрюваного, якому інкримінується 

вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості перешкоджає ч. 2 

ст. 492 КПК України, в якій регламентовано: 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 ст. 177 КПК. 

Таким чином, якщо неповнолітній підозрюється у вчиненні злочину 

невеликої або середньої тяжкості, то 1) він може бути оголошений у розшук і 

2) стосовно нього можна отримати ухвалу слідчого судді про привід. В КПК 

України по цим категоріям злочинів не передбачається більш дієвих 

заходів забезпечення прибуття неповнолітнього підозрюваного для розгляду 

клопотання про застосування запобіжного заходу. 

Якщо ж неповнолітній підозрюється у вчиненні тяжкого чи особливо 

тяжкого злочину, то для забезпечення його прибуття в судове засідання з 

метою обрання запобіжного заходу можуть бути застосовані вище зазначені  

ч. 3 ст. 187 та ч. 2 ст. 188 КПК України. Тобто, слідчим суддею може бути 

постановлено ухвалу про дозвіл на затримання неповнолітнього 

підозрюваного з метою приводу. Отримання такої ухвали надає 

правоохоронним органам більш зручні умови для супроводження 

неповнолітнього в судове засідання. Зручність полягає в тому, що відповідно 

до ч. 1 ст. 191 КПК України службові особи ОВС можуть утримувати 

неповнолітнього підозрюваного протягом 36 годин з моменту затримання до 

моменту доставлення слідчому судді чи суду, який постановив ухвалу про 

дозвіл на затримання з метою приводу.  

2.9. Процесуальні особливості застосування запобіжних заходів. 

2.9.1. В КПК України передбачено спеціальний запобіжний захід, який 

застосовується лише щодо неповнолітніх: передання неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд (ст. 493 КПК України). 

Відповідно до цієї статті, до неповнолітніх підозрюваних чи обвинувачених 



крім запобіжних заходів, передбачених у ст. 176 КПК України (особисте 

зобов’язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під 

вартою, а також тимчасовий запобіжний захід – затримання особи), може 

застосовуватися передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, 

а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, ˗ передання їх під 

нагляд адміністрації цієї установи. Відповідно розділу 4 ЗУ «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» спеціальними 

установами для дітей є: 1) приймальники-розподільники для дітей, 

2) загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації, 

3) центри медико-соціальної реабілітації дітей, 4) спеціальні виховні 

установи Державної кримінально-виконавчої служби України, 5) притулки 

для дітей служб у справах дітей, 6) центри соціально-психологічної 

реабілітації дітей, 7) соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка). Як 

роз’яснив Пленум Верховного Суду України у постанові № 5 від 16 квітня 

2004 року «Про практику застосування судами України законодавства у 

справах про злочини неповнолітніх», при обранні запобіжних заходів 

враховуються стан здоров’я неповнолітнього, його сімейний і матеріальний 

стан, стосунки з батьками, дієвість існуючого контролю за його поведінкою, 

вид діяльності, місце проживання, дані про попередні судимості, соціальні 

зв’язки, схильності, спосіб життя, поведінка під час провадження, наявність 

факторів, обставин, які дозволяють прогнозувати його поведінку тощо [8, 

с.388]. 

Задля належного вирішення питання щодо застосування цього 

запобіжного заходу, слідчі повинні отримувати від працівників інших служб, 

зокрема, кримінальної міліції у справах дітей, інформацію стосовно 

поведінки неповнолітньої особи, його суспільних зв’язків, намірів, стосунків 

у сім'ї або з керівництвом дитячої установи. Відповідно до ч. 3 ст. 493 КПК 

України передання під нагляд батьків та інших осіб можливе лише за їхньої 

на це згоди та згоди неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. 

Особа, яка взяла зобов’язання про нагляд, має право відмовитися від 

подальшого виконання цього зобов’язання, заздалегідь про це повідомивши. 

При відібранні зобов’язання про взяття під нагляд батьки, опікуни, 

піклувальники, адміністрація дитячої установи попереджаються про характер 

підозри чи обвинувачення неповнолітнього і про їхню відповідальність у разі 

порушення взятого на себе зобов’язання. При порушенні цього зобов’язання 

на батьків, опікунів і піклувальників накладається грошове стягнення від 

двох до п’яти розмірів мінімальної заробітної плати. 

Питання передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 

під нагляд батьків, опікунів, піклувальників, або адміністрації дитячої 

установи розглядається за клопотанням прокурора за правилами обрання 

запобіжного заходу або за клопотанням сторони захисту під час розгляду 

питання про обрання запобіжного заходу. 

2.9.2. До неповнолітніх осіб, які після досягнення одинадцятирічного 

віку до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 

вчинили суспільно-небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке 



КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 

п’ять років, може бути застосовано поміщення у приймальник-розподільник. 

Так норма ст.499 ч.4 КПК України передбачає поміщення у приймальник-

розподільник для дітей строком до тридцяти днів. Це питання більш детально 

буде розглянуто у 5 розділі методичних рекомендацій.  

 

3. Процесуальні особливості доказування в кримінальних 

провадженнях щодо кримінальних правопорушень за участю 

неповнолітніх. 

Відповідно до ст. 40 Конвенції про права дитини від 20 листопада 

1989 р., ратифікованої постановою ВР України від 27 лютого 1991 р. № 789-

ХІІ, держава визнає право кожної дитини, яка, як вважається, порушила 

кримінальне законодавство, обвинувачується або визнається винною в 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. 

З цією метою і беручи до уваги відповідні положення міжнародних 

документів, держава, зокрема, забезпечує, щоб: 

- жодна дитина не вважалася порушником кримінального 

законодавства, не була обвинувачена та визнана винною в його порушенні 

через дію чи бездіяльність, які не були заборонені національним і 

міжнародним правом на час їх здійснення; 

- кожна дитина, яка, як вважається, порушила кримінальне 

законодавство чи обвинувачується в його порушенні, мала принаймні такі 

гарантії: презумпцію невинуватості, поки її вина не буде доведена згідно із 

законом; негайне і безпосереднє інформування її про обвинувачення 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 

наданих свідчень чи визнання вини; вивчення свідчень свідків 

обвинувачення 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 вищим компетентним, незалежним і безстороннім 

органом чи судовим органом згідно із законом відповідного рішення та будь-

яких вжитих у цьому зв'язку заходів; 

- безплатна допомога перекладача, якщо дитина не розуміє 

використовуваної мови чи не розмовляє нею; 

- повна повага до її особистого життя на всіх стадіях розгляду.  



Держава має сприяти створенню законів, процедур, органів і установ, 

що мають безпосереднє відношення до дітей, які, як вважається, порушили 

кримінальне законодавство, обвинувачуються чи визнаються винними в його 

порушенні. 

Згідно з п. 4 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права 1966 р. щодо неповнолітніх процес повинен бути таким, щоб 

враховувались їх вік і бажаність сприяння їх перевихованню.  

Насамперед, слід зазначити, що поняття “доказування” та 

“встановлення” в теорії кримінального процесу розглядаються як синоніми, 

які відображають процес пізнання у кримінальному провадженні. 

Обрана законодавцем лінгвістична конструкція для визначення 

предмета доказування в кримінальних провадженнях за участю 

неповнолітніх передбачає не підміну, а деталізацію і конкретизацію 

загального предмета доказування. 

Специфіка предмета доказування за провадженнями вказаної категорії 

може виявлятися стосовно будь-якої обставини, яка підлягає доказуванню. 

Доводячи подію злочину, необхідно з’ясувати можливість вчинення даного 

діяння неповнолітнім з урахуванням його фізичних та інших особливостей. 

Доводячи винність неповнолітнього, слід мати на увазі можливість наявності 

нетипової мотивації, більш обмежені в порівнянні з дорослим межі 

усвідомлення підлітком характеру і наслідків своїх дій, неочевидність в ряді 

випадків дійсної ролі неповнолітнього у підготовці, здійсненні, прихованні 

злочину. 

Предметом доказування у кримінальних провадженнях за участю 

неповнолітніх можна назвати систему обставин, що підлягають 

встановленню з урахуванням особливостей соціально-психологічних якостей 

цієї категорії обвинувачених (підсудних), необхідних для правильного 

вирішення кримінального провадження і виконання завдань кримінального 

судочинства. Ці особливості обумовлені специфікою фізичних і соціально-

психологічних якостей людини в підлітковому віці і чинниками, що 

визначають віковий розвиток особистості. З урахуванням цих обставин 

предмет доказування уточнюється та деталізується стосовно конкретного 

складу злочину. 

У науковій літературі щодо вивчення особистості неповнолітнього 

підозрюваного (обвинуваченого) виділяють чотири напрями: кримінально-

правовий, кримінально-процесуальний, криміналістичний (головним чином, 

тактичний), і кримінологічний. Кримінально-правовий напрямок вивчення 

даних, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого 

проводиться для вирішення питання про можливість притягнення особи до 

кримінальної відповідальності; для правильної кваліфікації дій особи; для 

правильного застосування заходів кримінальної покарання. Кримінально-

процесуальний напрям вивчення особистості підлітка необхідний для 

здійснення обґрунтованих процесуальних дій (проведення слідчих 

(розшукових) дій, обрання заходів процесуального примусу тощо). 



Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх враховує 

вікові, інтелектуальні, психологічні й інші особливості цих осіб, відсутність у 

них життєвого досвіду, певне обмеження загальної громадянської 

дієздатності і матеріальної відповідальності та ін.  

Таким чином, предмет доказування у кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх – це сукупність передбачених кримінально-

процесуальним законом обставин, які підлягають встановленню з 

урахуванням соціально-психологічних особливостей суб’єкта кримінального 

правопорушення, необхідних для об’єктивного вирішення і виконання 

завдань кримінального провадження. 

Особливості предмета доказування у кримінальних провадженнях за 

участю неповнолітніх включають в себе як загальні обставини, передбачені 

ст. 91 КПК України, так і обставини, які визначені у ст. 485 КПК України, 

зокрема:  

1) Повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього:  
- його вік (число, місяць, рік народження). Як роз’яснив Пленум 

Верхового Суду України у п. 6 постанови № 5 від 16 квітня 2004 року “Про 

практику застосування судами законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх”, вік неповнолітнього встановлюється за документами, в яких 

вказана дата його народження – за паспортом чи свідоцтвом про народження. 

У разі їх відсутності відповідні дані можна отримати із книги реєстрації актів 

громадянського стану, довідок органів внутрішніх справ за місцем реєстрації 

громадян, журналів обліку новонароджених тощо. За відсутності відповідних 

документів і неможливості їх одержання вік неповнолітнього встановлюється 

судово-медичною експертизою (п. 4 ч. 2 ст. 242 КПК України). Варто 

зазначити, що прокурору потрібно одержати всі необхідні відомості про вік 

неповнолітнього до початку притягнення його до кримінальної 

відповідальності.  

Під час проведення дослідження з метою встановлення віку особи, 

експерти використовують розроблені судовою медициною характеристики 

анатомічних і фізіологічних особливостей людини. Оцінюючи висновок 

експерта про вік неповнолітнього, необхідно врахувати відносні особливості 

кожної ознаки та аналізувати їх у сукупності. 

Важливо акцентувати увагу на наступній умові: експертиза повинна 

призначатися лише у тих випадках, коли документи про вік неповнолітнього 

відсутні та їх неможливо одержати взагалі. Якщо існує будь-яка можливість 

для одержання необхідних документів, прокурор і слідчий під його 

керівництвом обов’язково повинні її використати. 

- стан здоров'я та рівень розвитку. Для з’ясування цих обставин 

прокурору необхідно орієнтувати слідчого на проведення допиту батьків, 

вчителів, лікарів, витребування відповідних медичних та інших документів. 

Зокрема, необхідно з’ясувати, чи не було у цієї особи пологових травм 

головного мозку при народженні, тяжких травм у малолітньому і 

неповнолітньому віці, чи не відставала особа у фізичному та 

інтелектуальному розвитку від своїх однолітків, чи не залишався 



неповнолітній на другий рік в одному класі під час навчання у школі, чи не 

страждав на тяжкі захворювання, якщо так, то де лікувався тощо. 

- 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. 

За наявності даних, що свідчать про страждання неповнолітнім на 

психічне захворювання або затримку в його психічному розвитку, під час 

досудового розслідування необхідно призначити комплексну психолого-

психіатричну експертизу для вирішення питання про здатність 

підозрюваного повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій і 

керувати ними в конкретній ситуації. Для з’ясування рівня розвитку, інших 

соціально-психологічних особливостей особи неповнолітнього, які необхідно 

враховувати при призначенні покарання і обранні заходу виховного 

характеру, може бути призначено психологічну експертизу (ст. 486 КПК 

України). 

Крім зазначеної вище інформації також потрібно витребувати 

характеристики з навчального закладу або місця роботи, в яких повинно бути 

відображено ставлення неповнолітнього до навчання, праці, поведінка у 

навчальній установі або за місцем роботи, його стосунки з друзями. Якщо 

неповнолітній залишив навчання або роботу, доцільно з’ясувати причини 

такого вчинку, а також заходи впливу з цього приводу з боку батьків, служби 

та кримінальної міліції у справах дітей, реагування неповнолітнього на такі 

заходи. Обов’язковим є також витребування характеристики з місця 

проживання, де повинні бути відображені відомості про поведінку в побуті, 

громадських місцях. 

Під час досудового розслідування мають бути зібрані дані про загальну 

поведінку неповнолітнього як до, так і під час та після вчинення 

кримінального правопорушення. 

2) Ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння.  
В ході допиту неповнолітнього необхідно з’ясувати, чи усвідомлює він, 

що порушив закон. Якщо неповнолітній заперечує свою вину у вчиненні 

кримінального правопорушення, отримати відомості про його ставлення до 

вчиненого ним діяння можливо шляхом допиту його родичів, друзів, 

знайомих, потерпілого щодо поведінки неповнолітнього після того, як він 

скоїв кримінальне правопорушення. 

3) Умови життя та виховання неповнолітнього.  
Особливу увагу слід звернути на з’ясування умов життя і виховання 

неповнолітніх. Глибоке та всебічне вивчення особистості неповнолітнього і 

умов його життя та виховання необхідно не тільки для виявлення обставин, 

які є передумовою вчинення злочинів, але і для правильного вирішення 

подальшої долі неповнолітнього. 

Для встановлення цієї обставини, як правило, слід з’ясувати: склад 

сім’ї неповнолітнього, обстановку в ній, взаємини між дорослими членами 



сім’ї та дорослими і дітьми, ставлення батьків до виховання неповнолітнього, 

форми контролю за його поведінкою, морально-побутові умови сім’ї; 

обстановку в школі чи іншому навчальному закладі або на виробництві, де 

навчається або працює неповнолітній, його ставлення до навчання чи роботи, 

взаємини з вихователями, учителями, однолітками, характер і ефективність 

виховних заходів, які раніше застосовувалися до нього; зв’язки і поведінку 

неповнолітнього поза домом, навчальним закладом та роботою тощо. 

При цьому особливу увагу потрібно приділити стану виконання 

передбачених Законом України “Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей” обов’язків кримінальною міліцією, службою у 

справах дітей у частині проведення останніми профілактичної роботи. 

Джерелом даних про умови життя неповнолітніх можуть бути акти 

обстеження житлово-побутових умов проживання неповнолітнього. Акт 

обстеження умов проживання неповнолітнього складається службою у 

справах дітей районної (міської) держадміністрації на підставі постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 “Питання 

діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” із 

наступними змінами. До обстеження можуть залучатися працівники органів 

місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ та охорони здоров’я. В 

акті зазначається дата, місце проведення обстеження, відомості про дитину, її 

батьків, інших осіб, з якими вона проживає, умови утримання дитини та стан 

її здоров’я, за яких обставин та з яких причин дитина залишилась без 

батьківського піклування, а також заходи, що були вжиті для захисту прав 

дитини. Слід зазначити, що відповідно до п. 5 вказаної постанови сільський, 

селищний голова або інша уповноважена особа виконавчого органу 

сільської, селищної ради протягом доби після надходження інформації про 

дитину, яка залишилась без батьківського піклування, передає її службі у 

справах дітей. Однак, як засвідчує практика, органи місцевого 

самоврядування не повідомляють служби у справах дітей про наявність 

сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, що позбавляє 

можливості вчасного проведення відповідних профілактичних заходів, 

призводить до негативних наслідків. 

Таким чином, встановлення причин і умов, які сприяли вчиненню 

неповнолітніми кримінального правопорушення, сприятимуть уникненню 

помилок у ході кримінально-процесуального доказування, забезпеченню 

більш повного та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінального 

провадження. 

4) Наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників 

кримінального правопорушення. 

За даними статистичних спостережень, в Україні за останні одинадцять 

років кількість неповнолітніх, які вчинили злочини за участю дорослих, 

збільшилася в 2,2 рази. Третина засуджених підлітків вчинили злочини разом 

із дорослими, як правило, під їхнім безпосереднім керівництвом. Це, 

насамперед, корисливі пропозиції, прохання, поради або нерідко – залучення 

до спільного вживання спиртних напоїв чи наркотичних засобів. Як правило, 



ці дорослі вже були судимі і свідомо втягували молодь у протиправну 

діяльність. Залучення підлітків до вживання алкоголю та наркотиків є 

додатковим мотивом для вчинення ними кримінальних правопорушень. За 

роз’ясненнями постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 

2004 року № 2 “Про застосування судами законодавства про відповідальність 

за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність”, 

втягнення завжди передбачає наявність причинного зв’язку між діями 

дорослої особи і виникненням у неповнолітнього бажання вчинити 

протиправні дії. Зазначений наслідок може досягатися за допомогою всіх 

видів фізичного насильства (заподіяння тілесних ушкоджень, мордування, 

катування тощо) і психічного впливу (погроза застосувати насильство, 

завдати матеріальних збитків, зганьбити в очах однолітків та товаришів, 

позбавити повсякденного спілкування, переконання, залякування, обман, 

шантаж, підкуп, розпалювання почуття помсти, заздрості або інших низьких 

почуттів, давання порад про місце і способи вчинення кримінального 

правопорушення або приховання його слідів, обіцянка приховати сліди 

злочину, забезпечити подарунками, розвагами тощо). Кримінальна 

відповідальність зазначених осіб за втягнення неповнолітнього у злочинну 

діяльність (ст. 304 КК України) настає в разі вчинення ним хоча б одного 

кримінального правопорушення за умови, що вони самі на час вчинення дій, 

пов’язаних із втягненням неповнолітнього у злочинну діяльність, досягли 18-

річного віку.  

З’ясування обставин, передбачених ст. 485 КПК України, є необхідним 

для встановлення причин і умов, які призвели до вчинення неповнолітніми 

кримінального правопорушення, а також для правильного застосування 

закону. На повноту і легітимність зібрання під час досудового розслідування 

доказів, що підтверджують зазначені обставини, прокурор повинен 

спрямувати свою діяльність з процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, що стане підвалинами ухвалення судом законного і 

справедливого рішення.  

Таким чином, встановлення вищевказаних обставин сприятимуть 

встановленню причин і умов, які сприяли вчиненню неповнолітніми 

кримінального правопорушення, уникненню помилок у ході кримінально-

процесуального доказування, забезпечення більш повного та об’єктивного 

дослідження всіх обставин кримінального провадження, а отже – підвищення 

ефективності правосуддя у цій категорії справ. 

 
4. Процесуальні особливості закінчення досудового розслідування в 

кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень за 

участю неповнолітніх. 

 Досудове розслідування в кримінальних провадженнях щодо 

кримінальних правопорушень вчинених неповнолітніми може бути закінчено 

прийняттям одного із п’яти рішень, що передбачені у ст. 283 КПК України. 

Підстави та процесуальний порядок прийняття кінцевого рішення на стадії 

досудового розслідування за фактом вчинення неповнолітньою особою 



кримінального правопорушення має свою специфіку. Вона проявляється у 

вимогах закону та підзаконних актів перш за все приймати альтернативні 

процесуальні рішення, які дозволять якомога менше застосовувати до 

неповнолітніх засоби кримінального покарання за вчинене кримінальне 

правопорушення, або ж заходи примусу за вчинене суспільно небезпечне 

діяння. Такі вимоги продиктовані як міжнародними так і вітчизняними 

нормативно-правовими актами: 1) Конвенцією ООН про права дитини від 

20.11.1989; 2) Резолюцією 45/113 Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.1990; 

3) Законом України від 24.01.1995 «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей»; 4) КПК України, зокрема ч. 2 ст. 484 КПК 

України, де вказано що кримінальне провадження стосовно неповнолітнього 

повинно здійснюватися в порядку, що найменше порушує звичайний уклад 

життя неповнолітнього та відповідає його віковим та психологічним 

особливостям. Подібні вимоги передбачені і у наказі Генеральної 

Прокуратури України від 01.11.2012 № 16 гн «Про організацію діяльності 

органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей». Враховуючи 

зазначені норми, у разі закінчення досудового розслідування, слідчий 

зобов’язаний спочатку розглянути наявність підстав, за яких можливо було б 

прийняти процесуальне рішення про закриття кримінального 

провадження.  
Як в теорії так і в практичній діяльності підстави закриття 

кримінального провадження прийнято розділяти на реабілітаційні 

(застосування яких вказує на невинуватість особи та є підставою відновлення 

усіх її прав, які були обмежені під час досудового розслідування) та 

нереабілітаційні (встановлення факту вчинення певною особою 

кримінального правопорушення, і разом з тим встановлення умов, за яких 

кримінальне провадження може бути закритим, але це не надає особі права 

відновлення прав, які були обмежені під час досудового розслідування). 

 1) реабілітаційні підстави закриття кримінального провадження 

передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 284 КПК України. У разі прийняття такого 

процесуального рішення стосовно неповнолітнього, копія постанови про 

закриття кримінального провадження відповідно до ч. 5 ст. 284 КПК України 

направляється неповнолітньому, стосовно якого було розпочато 

розслідування, його адвокату-захиснику, а також іншим учасникам 

кримінального судочинства. Копію постанови необхідно направити і 

законному представнику, який відповідно до ч. 5 ст. 44 КПК України 

користується процесуальними правами особи, інтереси якої він представляє, 

тобто неповнолітнього, у відношенні якого здійснювалося розслідування.  

 Слід зазначити, приймати рішення про закриття кримінального 

провадження, де розслідування проводилося стосовно неповнолітнього має 

право лише належний суб’єкт – слідчий який спеціально уповноважений 

керівником органу досудового розслідування на здійснення досудових 

розслідувань щодо неповнолітніх. Варто зазначити, що процесуальне 

рішення про закриття кримінального провадження за реабілітаційною 

підставою слідчим приймається лише у провадженнях де особі 



(неповнолітньому) не повідомлялося про підозру (якщо неповнолітньому 

було повідомлено про підозру – провадження закриває прокурор). Зважаючи 

на те, що неповнолітньому не повідомлялося про підозру (не обирався 

запобіжний захід), подекуди в практичних підрозділах існує практика згідно 

якої рішення про закриття такого провадження приймається не спеціально 

уповноваженим слідчим, а слідчим по розслідуванню загальнокримінальних 

правопорушень, що є порушенням норм КПК України. Причиною допущення 

зазначеного порушення норм КПК України є те, що факт здійснення 

провадження стосовно неповнолітнього багатьма працівниками слідчих 

підрозділів визначається наявність у провадженні прийняття рішення про 

обрання неповнолітньому запобіжного заходу, або повідомлення про підозру. 

Слід звернути увагу на ч. 2 ст. 484 КПК де вказано, що спеціальний слідчий 

здійснює досудове розслідування «щодо неповнолітньої особи». Враховуючи 

таке викладення норми, спеціально уповноважений слідчий зобов’язаний 

прийняти справу до свого провадження у випадку встановлення за 

допомогою належно проведених процесуальних дій фактичних даних про те, 

що розслідуване діяння було (могло бути) вчинено неповнолітнім. 

Враховуючи зазначене, рішення про закриття кримінального провадження, 

яке було розпочато стосовно неповнолітньої особи, зобов’язаний приймати 

спеціально уповноважений слідчий.  

 Окрім зазначеного, слід звернути увагу на ще одну відмінність 

прийняття рішення про закриття кримінального провадження стосовно 

неповнолітнього за реабілітаційною підставою передбаченою п. 2 ч. 1 

ст. 284 КПК України - встановлення відсутності в діянні складу 

кримінального правопорушення. Специфіка прийняття зазначеного рішення 

стосовно неповнолітніх, які не досягли віку 11 років полягає у тому, що воно 

приймається тоді, коли де-факто було вчинено суспільно небезпечне діяння 

(є у наявності такі елементи складу злочину як об’єкт та об’єктивна сторона), 

але у зв’язку з недосягненням особою 11-річного віку, до неї не можуть бути 

застосовані заходи кримінального примусу. Закриття кримінального 

провадження за реабілітаційною підставою у такому випадку не означає, що 

до неповнолітнього, або його батьків не будуть застосовані інші юридичні 

засоби впливу. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей» з метою профілактики 

правопорушень серед дітей, органами і службами у справах дітей 

здійснюється діяльність спрямована на виявлення та усунення причин і умов, 

що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також позитивний вплив на 

поведінку окремих дітей. Окрім цього, особа (потерпілий), яка зазнала шкоди 

від протиправних дій неповнолітнього може звернутися до суду з метою 

відшкодування такої шкоди. 

 Враховуючи зазначене, у разі закриття кримінального провадження у 

вищеописаному випадку, окрім повідомлення про прийняте рішення 

учасників кримінального судочинства передбачених у КПК України, слідчий 

про прийняте рішення повинен повідомити відповідну службу у справах 

дітей.  



Зазначене процесуальне рішення приймається шляхом винесення 

слідчим (або прокурором) постанови про закриття кримінального 

провадження. В мотивувальній частини зазначеної постанови необхідно 

надати кваліфікацію суспільно небезпечним діям неповнолітнього вказавши 

час, місце, спосіб та інші обставини вчинення суспільно небезпечного діяння, 

мотив і мету його вчинення, вид і розмір шкоди, завданої суспільно 

небезпечним діянням, а також розмір процесуальних витрат. 

 Реабілітаційні підстави закриття кримінального провадження є 

імперативними. Їх встановлення тягне за собою обов’язкове закриття 

кримінального провадження. 

 2) нереабілітаційні підстави закриття кримінального провадження 

не є імперативними, а тому вони можуть застосовуватися лише за 

встановлення наявності умов, що передбачені у законі. Слід зазначити, що 

відповідно до КПК України слідчий не вправі самостійно закривати 

кримінальне провадження за нереабілітаційними підставами, або складати 

відповідне клопотання до суду.  

 Для прийняття рішення про закриття кримінального провадження за 

нереабілітаційною підставою слідчий зобов’язаний провести розслідування у 

об’ємі, який надасть можливість встановити факт вчинення неповнолітнім 

кримінального правопорушення та повідомити останнього про підозру. 

Повідомлення про підозру
1
 є однією з умов закриття кримінального 

провадження за нереабілітаційними підставами.  

 Нереабілітаційні підстави закриття кримінального провадження 

стосовно неповнолітніх можливо умовно розділити на два види: а) закриття 

кримінального провадження у зв’язку із звільненням неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності; б) закриття кримінального провадження 

стосовно неповнолітнього у разі коли потерпілий, його представник 

відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення.  

 Щодо першого. Рішення про звільнення неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності може застосовуватися до осіб, які на момент 

вчинення злочину досягли віку кримінальної відповідальності (14, або 

16 років), але не досягли повноліття (18 років). У ст. 97 та ст. 106 КК України 

передбачені спеціальні підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності, які можуть бути застосовані лише до неповнолітніх, а саме 

звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових 

заходів виховного характеру та у зв’язку із закінченням строків давності. 

 Процесуальний порядок звільнення неповнолітнього від кримінальної 

відповідальності передбачено ст. 497 КПК України. У разі встановлення 

слідчим умов за наявності яких можливо звільнити неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності, він повідомляє про це неповнолітнього та 

його законного представника. Однією із умов прийняття рішення про 

                                                           
1
 Або це може бути достовірно встановлена можливість повідомити особу (неповнолітнього який 

досяг віку кримінальної відповідальності) про підозру, тобто в ході досудового розслідування встановлено 

усі чотири елемента складу злочину. 



звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності є отримання 

від неповнолітнього та від його законного представника згоди на прийняття 

такого рішення. Така згода може бути отримана письмово у довільній формі, 

як правило це дві окремі заяви у яких говориться що підозрюваний (в 

окремій заяві законний представник) не заперечує проти звільнення його від 

кримінальної відповідальності. Варто наголосити на тому, що звільнення від 

кримінальної відповідальності неможливе, якщо проти цього заперечує або 

неповнолітній підозрюваний, або його законний представник. У такому 

випадку кримінальне судочинство продовжується за загальними правилами.  

Провівши всі необхідні процесуальні дії та отримавши від 

неповнолітнього підозрюваного та його законного представника згоду на 

звільнення від кримінальної відповідальності, слідчий доповідає про це 

прокурору та надає матеріали кримінального провадження. Рішення про 

складання клопотання про застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

заходів виховного характеру (або ж звільнення неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності) 

приймає прокурор.  

Щодо другого. Закриття кримінального провадження стосовно 

неповнолітніх можливе і у разі коли потерпілий, його представник 

відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення. Таке рішення може бути прийняти щодо 

неповнолітнього, який досяг віку кримінальної відповідальності. Якщо ж 

неповнолітній скоїв суспільно небезпечне діяння передбачене ст. 477 КПК 

України у віці з 11 років і до досягнення віку кримінальної відповідальності, 

досудове розслідування закінчується складанням постанови про його 

закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. За вказаною підставою 

провадження повинно бути закрити за таких причин: 

а) провадження по застосуванню до неповнолітнього примусових 

заходів виховного характеру є наслідком здійснення функції кримінального 

переслідування (обвинувачення), тобто викриття неповнолітнього у вчиненні 

ним суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. 

Наслідком такого викриття є застосування примусових заходів виховного 

характеру. Враховуючи те, що неповнолітній скоїв суспільно небезпечне 

діяння яке розслідується у формі приватного обвинувачення, у разі, якщо 

потерпілий, або його представник відмовляться від від здійснення 

обвинувачення (кримінального переслідування), органи досудового 

розслідування в імперативному порядку зобов’язані закрити кримінальне 

провадження. Тому в даному випадку слідчий не може закінчити це 

кримінальне провадження складанням клопотання про застосування до 

неповнолітнього примусових заходів виховного характеру; 

б) враховуючи викладене в п. а, є неможливим у розглядуваному 

випадку прийняття рішення про закриття кримінального провадження за п. 7 

ч. 1 ст. 284 КПК України (застосовує прокурор). Це пояснюється тим, що у 

ч. 1 ст. 477 КПК України чітко говориться про вчинення кримінального 



правопорушення, а не суспільно небезпечного діяння вчиненого 

неповнолітнім, який юридично не є суб’єктом кримінального 

правопорушення (злочину). Враховуючи це є неможливим прийняття 

рішення про повідомлення неповнолітнього про підозру, а значить і закриття 

кримінального провадження за п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України.  

Вищевказане є причиною у описаному випадку приймати рішення про 

закриття кримінального провадження саме за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у 

зв’язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального 

правопорушення (відсутній суб’єкт). 

Закриття кримінального провадження за підставою п. 7 ч. 1 ст. 284 та 

ст. 477 КПК України стосовно неповнолітнього може бути прийнято лише 

після встановлення достатніх фактичних даних за яких можливе прийняття 

рішення про повідомлення неповнолітньому про підозру у вчиненні одного із 

кримінальних правопорушень, що перелічені у ст. 477 КПК України. 

Відсутність підстав для повідомлення неповнолітнього про підозру 

унеможливлює прийняття рішення про закриття кримінального провадження 

за розглядуваною підставою. Підставою закриття кримінального 

провадження є відмова потерпілого, або його представника від 

обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення. Відмова як правило фіксується шляхом подання про це заяви 

у довільній формі. Окрім цього ще однією підставою прийняття рішення про 

закриття кримінального провадження є достовірне встановлення вчинення 

неповнолітнім злочину який передбачено у ст. 477 КПК України. 

Після встановлення достатніх підстав для закриття кримінального 

провадження, слідчий про це доповідає прокурору та надає матеріали 

провадження. Рішення про закриття кримінального провадження за цією 

підставою приймає прокурор.  

3) У КПК України передбачено ще одне рішення, яким може бути 

закінчено досудове розслідування стосовно неповнолітнього, а саме 

можливість звернутися до суду для застосування примусових заходів 

виховного характеру до неповнолітнього, який у віці від 11 років і до віку з 

якого настає кримінальна відповідальність вчив суспільно небезпечне діяння, 

що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність. У разі встановлення такого факту, після 

проведення досудового розслідування воно закінчується складанням 

клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів 

виховного характеру. 

Підставою закінчення досудового розслідування прийняттям 

зазначеного процесуального рішення є проведення у повному об’ємі 

досудового розслідування (окрім повідомлення неповнолітнього про підозру) 

внаслідок чого буде достовірно встановлено факт вчинення неповнолітнім 

суспільно небезпечного діяння. Вказане процесуальне рішення приймається 

лише у випадку не встановлення підстав закриття кримінального 

провадження. Слід зазначити, що провадження стосовно неповнолітніх 

вказаної категорії може бути закрите лише по реабілітаційним підставам, 



оскільки нереабілітаційні підстави є альтернативою кримінальній 

відповідальності, а значить можуть бути застосованими лише щодо особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення (в її діях є всі елементи складу 

злочину).  

Відповідно до ст. 499 КПК України досудове розслідування у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 

виховного характеру здійснюється згідно з правилами, передбаченими КПК 

України. Враховуючи таку вимогу, а також те, що прийняття розглядуваного 

кінцевого рішення в подальшому передбачає для неповнолітнього 

застосування примусових заходів виховного характеру, що означає 

обмеження його конституційних прав, прийняттю зазначеного рішення 

повинно передувати проведення такої процесуальної дії як відкриття 

матеріалів іншій стороні. Зазначену процесуальну дію необхідно проводити 

за процесуальним порядком передбаченим у ст. 290 КПК України. Єдиною 

відмінністю є те, що замість підозрюваного, матеріали провадження 

надаються неповнолітньому який вчинив суспільно небезпечне діяння та 

його захисникові і законному представникові. Ознайомлення обох сторін з 

матеріалами досудового розслідування надасть можливість прийняти 

обґрунтоване кінцеве рішення стадії досудового розслідування. Це 

пояснюється тим, що сторони можуть заявити клопотання про додаткове 

проведення певних процесуальних дій. 

Після проведення процесуальних дій по відкриттю матеріалів іншій 

стороні, слідчим відповідно до вимог ст. 292 КПК України складається 

клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів 

виховного характеру. Зазначене клопотання разом з матеріалами 

кримінального провадження направляються прокурору. Погодившись з 

прийнятим рішенням прокурор затверджує клопотання та направляє його до 

суду (відповідно до ч. 5 ст. 499 КПК України прокурор вправі самостійно 

скласти таке клопотання).  

Клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру 

повинно містити наступні відомості: 

1. Найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

2. Анкетні відомості особи, щодо якої існує можливість застосувати 

примусові заходи виховного характеру (обов’язково із зазначенням числа, 

місяця та року народження неповнолітнього);  

3. Анкетні відомості потерпілого;  

4. Прізвище, ім’я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора;  

5. Виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які 

прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення з посиланням на положення статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність;  

6. Відомості, які зазначені у ст. 485 КПК, тобто ті, які характеризують 

особу неповнолітнього та вказують на можливість його виправлення без 

застосування кримінального покарання;  



7. Умови та підстави застосування примусового заходу виховного 

характеру (вчинення вперше кримінального проступку, злочину невеликої 

або середньої тяжкості, доведення висновків щодо можливості виправлення 

неповнолітнього, вчинення особою, яка після досягнення одинадцятирічного 

віку до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність вчинила кримінальне правопорушення);  

8. Обґрунтування застосування того чи іншого виду примусових 

заходів виховного характеру;  

9. Характер та розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням;  

10. Розмір витрат на залучення експерта;  

11. Дата та місце складання клопотання та його затвердження.  

Додатки, які надсилаються до суду, є аналогічними тим документам, 

які надсилаються разом із обвинувальним актом. 

 

5. Процесуальні особливості здійснення досудового розслідування 

суспільно небезпечних діянь, вчинених особою в віці від 11 років до віку з 

якого може наставати кримінальна відповідальність 

Здійснення досудового розслідування суспільно небезпечних діянь, 

вчинених особою в віці від 11 років до віку з якого може наставати 

кримінальна відповідальність полягає в тому, що особа, яка вчинила 

суспільно небезпечне діяння відома, але вона не є суб’єктом кримінального 

правопорушення і не може бути притягнута до кримінальної 

відповідальності, оскільки не досягла віку з якого встановлена така 

відповідальність. За загальним правилом, кримінальній відповідальності 

підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. 

Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, 

підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство статті 

115-117 КК України та інші тяжкі та особливо тяжкі злочини, зазначені у ч. 2 

ст. 22 КК України. Проте відповідно до статті 498 КПК України до цих осіб 

можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру. Згідно ч.2 

ст. 97 КК України суд застосовує примусові заходи виховного характеру і до 

осіб, які у віці від одинадцяти років до досягнення віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, вчинили суспільно небезпечні 

діяння, що підпадають під ознаки діянь, передбачених Особливою частиною 

КК України. 

Перелік заходів виховного характеру визначений ч. 2 ст. 105 КК 

України, до них належить: 1) застереження; 2) обмеження дозвілля і 

встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього; 3) передача 

неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, чи під нагляд 

педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих 

громадян на їхнє прохання; 4) покладення на неповнолітнього, який досяг 

п'ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов'язку 

відшкодування заподіяних майнових збитків; 5) направлення 



неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і 

підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років.  

 Слід зазначити, що до неповнолітнього може бути застосовано кілька із 

вказаних примусових заходів виховного характеру. Тривалість заходів 

виховного характеру, передбачених у пунктах 2 та 3 частини другої цієї 

статті, встановлюється судом, який їх призначає. 

Параграф 2 глави 38 КПК України регламентує порядок застосування 

примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які вчинили 

кримінальні правопорушення у віці від 11 років до досягнення віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність. Досудове розслідування у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 

виховного характеру здійснюється згідно з правилами, передбаченими КПК 

України. Досудове розслідування в такому кримінальному провадженні 

здійснюється слідчим, який спеціально уповноважений керівником органу 

досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо 

неповнолітніх. Під час досудового розслідування проводяться необхідні 

слідчі дії для з’ясування обставин вчинення суспільно небезпечного діяння та 

особи неповнолітнього.  

У законі чітко не визначено процесуального становища вказаної особи, 

а саме її процесуальний статус, тобто в якості якого учасника кримінального 

процесу цього неповнолітнього слід допитувати під час розслідування 

вчиненого ним суспільно небезпечного діяння — підозрюваного чи свідка. 

Для того, щоб визначитись в якості кого допитувати даних осіб потрібно 

звернутися до ч. 1 ст. 65 КПК України де визначено, що свідком є фізична 

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

доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для 

давання показань. Враховуючи те, що зазначеного неповнолітнього 

неможливо повідомити про підозру, а в його показаннях можуть бути 

обставини, що підлягають доказуванню, зазначена категорія неповнолітніх 

допитується в якості свідка. Статтею 226 КПК України визначено 

особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи. У цілому допит 

малолітньої або неповнолітньої особи ведеться за правилами ст. 224 КПК 

України. Потрібно лише враховувати особливості, які закон передбачає для 

допиту неповнолітнього. Відповідно до пп. 11, 12 ч. 1 ст. 3 КПК України 

малолітня особа - це дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. 

Неповнолітня особа - це малолітня особа, а також дитина у віці від 

чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Допит малолітньої або неповнолітньої 

особи проводиться обов’язково у присутності законного представника, 

педагога або психолога, а за необхідності - лікаря. Згідно ч. 3 ст. 499 КПК 

України участь захисника стосовно зазначених осіб у кримінальному 

провадженні є обов’язковою. Положення щодо обов’язкової участі захисника 

зазначено в п. 2 ч. 2 ст. 52 КПК України. 

Враховуючи зазначене, при допиті неповнолітнього, який вчинив 

суспільно небезпечне діяння обов’язково повинен бути присутній захисник. 

Як законні представники до участі в допиті 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. Процесуальний порядок залучення законного 

представника до участі у кримінальному провадженні передбачений 

ст. 44 КПК України. Тривалість допиту неповнолітнього визначається часом, 

необхідним і достатнім для отримання від нього в розумному режимі 

відомостей, що мають значення для кримінального провадження. Але 

оскільки проведення допиту пов’язано із важким психологічним 

напруженням, діти швидко втомлюються, вони стають неуважними. 

Враховуючи це КПК України передбачає час проведення допиту, який не 

може продовжуватися без перерви понад одну годину, а загалом - понад дві 

години на день. Окрім зазначеного слід додати, що під час допиту у якості 

свідка неповнолітній не попереджається про кримінальну відповідальність за 

відмову від дачі показань і за надання неправдивих показань. Разом з тим 

слідчий повинен у зрозумілих виразах роз’яснити дитині, що дача правдивих 

показань - це її громадський обов’язок, про що в протоколі допиту робиться 

відмітка.  

До початку допиту законному представнику, педагогу, психологу або 

лікарю роз’яснюється їхній обов’язок з’явитися на виклик слідчого, бути 

присутніми при допиті, ставити запитання, а також право заперечувати проти 

запитань. 

У кримінальному провадженні зазначеної категорії повідомлення про 

підозру особі, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, що підпадає під 

ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність, не здійснюється. Також не може бути така особа 

затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення та не 

можуть застосовуватися запобіжні заходи, передбачені статтями 176, 

493 КПК України для підозрюваного, обвинуваченого 

Особливими у такому кримінальному провадженні є обчислення строку 

досудового розслідування. Відлік строку досудового розслідування, за 

загальним правилом, має починатися з моменту повідомлення особі про 

підозру. Обов’язком слідчого і прокурора є складання і вручення такого 

повідомлення не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту затримання. 

Неповнолітній особі яка вчинила суспільно небезпечне діяння до досягнення 

віку кримінальної відповідальності не повідомляють про підозру, тому відлік 

строку досудового розслідування саме з моменту прийняття такого 

процесуального рішення є неможливим. В даному випадку буде доцільно 

керуватися засадою кримінального судочинства, якою визначається поняття 

розумного строку розслідування. Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України розумними 

вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання 

процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Тобто слідчий (а 

також прокурор, який визначає строк розслідування), під час здійснення 

розслідування зобов’язаний враховувати критерії для визначення розумності 

строків по кожному окремому кримінальному провадженню. Він повинен 



враховувати складність розслідування, кількість слідчих (розшукових) дій, 

які необхідно провести, поведінку неповнолітнього, який скоїв суспільно 

небезпечне діяння та інші фактори. 

За наявності достатніх підстав вважати, що неповнолітня особа, 

передбачена ст. 498 КПК України, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, 

що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України 

передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років, 

вона може бути поміщена у приймальник-розподільник для дітей на строк до 

тридцяти днів на підставі ухвали слідчого судді, суду, постановленої за 

клопотанням прокурора згідно з правилами, передбаченими для обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Діяння, за яке КК України передбачено покарання у виді позбавлення 

волі на строк понад п’ять років, за класифікацією злочинів, передбаченою 

ст. 12 КК України, належить до тяжких та особливо тяжких злочинів. 

У разі вчинення цією особою діяння, за яке передбачена кримінальна 

відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк понад 5 років (тяжкі, 

особливо тяжкі злочини), слідчому за згодою прокурора необхідно 

звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про поміщення особи до 

приймальника-розподільника для дітей. Для прийняття такого рішення 

необхідно щоб було доведено:  

- наявність достатніх підстав вважати, що особа вчинила суспільно 

небезпечне діяння, яке підпадає під ознаки діяння, за яке КК України 

передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років; 

- наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що особа 

може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, та що жоден із 

більш м’яких заходів не може запобігти цьому. 

Слідчий суддя, суд зобов’язані відмовити у поміщенні неповнолітнього 

у приймальник-розподільник для дітей, якщо прокурор не доведе наявність 

достатніх підстав вважати, що неповнолітній який вчинив суспільно 

небезпечне діяння, яке підпадає під ознаки діяння, за яке КК України 

передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років, 

наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що особа може 

здійснити дії, передбачені ч. 1 ст.  177 КПК України, та що жоден із більш 

м’яких заходів не може запобігти цьому.  

Строк тримання особи у приймальнику-розподільнику для дітей може 

бути продовжено ухвалою слідчого судді, суду ще на строк до тридцяти днів. 

Питання скасування чи продовження строку тримання особи у 

приймальнику-розподільнику для дітей вирішується в порядку, 

передбаченому для скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою або продовження строку тримання під вартою відповідно.  

Згідно зі ст. 7 ЗУ "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей" приймальники-розподільники для дітей - спеціальні 

установи органів внутрішніх справ, призначені для тимчасового тримання 

дітей віком від 11 років. Приймальники-розподільники для дітей 

створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і 



Севастополі та діють згідно з положенням, затвердженим наказом 

Міністерства внутрішніх справ України. 

У приймальники-розподільники для дітей поміщаються діти, які:  

- досягли 11-річного віку та щодо яких є достатньо підстав вважати, що 

вони вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за 

яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді 

позбавлення волі на строк понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за 

таке діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - на строк, 

визначений слідчим суддею, судом у постановленій у кримінальному 

провадженні ухвалі про поміщення особи у приймальник-розподільник для 

дітей. 

За відсутності підстав для закриття кримінального провадження 

прокурор затверджує складене слідчим або самостійно складає 

клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів 

виховного характеру і надсилає його до суду (ст. 499 КПК України). 

Клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів 

виховного характеру разом із реєстром матеріалів досудового розслідування 

передається прокурором до суду за правилами територіальної підслідності 

(стаття 32 КПК України). За наслідками розслідування у кримінальному 

провадженні щодо діянь, вчинених особами до досягнення 11 років слідчим 

приймається рішення про про закриття кримінального провадження на 

підставі п. 2 ст. 284 КПК України – у зв’язку з відсутністю в діянні складу 

кримінального правопорушення, оскільки відсутній суб’єкт кримінального 

правопорушення.  

Таким чином, підсумовуючи викладене можливо зазначити, що до 

особливостей здійснення досудового розслідування суспільно небезпечних 

діянь, вчинених особою в віці від 11 років до віку з якого може наставати 

кримінальна відповідальність відносяться наступні: 

- особа не є суб’єктом кримінального правопорушення; 

- не можуть застосовуватися запобіжні заходи, передбачені статтями 

176,493 КПК України; 

- при вчиненні даними особами діяння, за яке передбачена 

кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк понад 5 

років вони можуть поміщатися до приймальника-розподільника для дітей за 

рішенням слідчого судді; 

- дана особа не може бути затримана за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення та до неї не застосовуються запобіжні 

заходи; 

- участь захисника в кримінальному провадженні щодо осіб, стосовно 

яких передбачається застосування примусових заходів виховного характеру 

обов’язкова; 

- при допиті неповнолітнього обов’язковим є залучення законного 

представника, захисника, педагога або психолога, а за необхідності лікаря; 

- дані особи не попереджаються про кримінальну відповідальність за 

відмову від давання показань та за завідомо неправдиві показання; 



- допит зазначених осіб не може продовжуватися без перерви понад 

одну годину, а загалом - понад дві години на день. 
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