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нальних кодексів. Як правило, використовувалися принципи кримі-
нальної відповідальності, викладені в кодексі, та визначення пев-
них складів злочинів. Федеральне ж законодавство залишилося без 
змін взагалі, хоча Модельний кримінальний кодекс був в першу чер-
гу зорієнтований на реформу загальнодержавної ланки криміналь-
ного законодавства, так як кожний зі штатів прийняв свій власний 
варіант кодексу, які в порівнянні між собою мають не надто багато 
спільних рис. напевно, відмова штатів цілковито замінити своє за-
конодавство Модельним кримінальним кодексом багато в чому була 
продиктована і ідея американського федералізму, відповідно до якої, 
кожний зі штатів намагається зберігати свою ідентичність, а право, 
безперечно, є одним з елементів ідентичності. також мали місце і 
суто утилітарні міркування, адже цілковита заміна кримінального 
права (не лише законодавства, до речі) вимагала реформування сис-
теми правосуддя, пенітенціарної системи, правоохоронних органів, 
юридичної освіти тощо. такі зміни були надто незручними для  всієї 
корпорації юристів, тому майбутнє Модельного кримінального ко-
дексу було вирішено заздалегідь.
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Діти —  це окрема частина суспільства, які через вікові особли-
вості разом зі своїми різними світоглядами та стереотипами потре-
бують особливого правового статусу, підходу та захисту.

у міжнародних стандартах існує положення, відповідно до яко-
го, у світі та в кожній державі зокрема необхідна окрема  система су-
дочинства стосовно дітей, тобто існування та функціонування юве-
нальної юстиції.

Ювенальна юстиція —  це правосуддя у справах неповнолітніх, 
що включає в себе особливий порядок судочинства, окрему систему 
судів, а  також сукупність ідей, концепцій соціального захисту та 
реабілітації неповнолітніх правопорушників [1, с. 845].

на  сучасному етапі суспільного розвитку ставлення до  цьо-
го правового інституту досить неоднорідне. З одного боку, до ма-
лолітніх злочинців як до  особливої групи громадян з особливими 
правами і підхід потрібен особливий. Діти в  силу можливого не-
розуміння ситуації більше схильні до впливу, більш довірливі і ча-
сом не розуміють, що скоюють злочин. обов’язок держави —  за-
хистити їх і допомогти виправитися. але, з іншого боку, через 
те, що злочин вчинено дитиною, наслідки не зменшуються. існу-
ють випадки зловживань своїм віком задля здійснення неправомір-
них діянь. тут і виникає дискусія щодо необхідності ювенальної  
юстиції.

До міжнародно-правових актів, що стосуються здійснення пра-
восуддя щодо неповнолітніх та поводження з неповнолітніми за-
судженими, відносяться: Мінімальні стандартні правила оон, що 
стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх, відомі як 
«Пекінські правила» 1985 р.; керівні принципи оон для попере-
дження злочинів серед неповнолітніх 1990  р.; Правила оон, що 
стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі, 1990 р.; ке-
рівні принципи щодо дій в  інтересах дітей в  системі кримінально-
го правосуддя 1997 р.

основними принципами ювенальної юстиції у міжнародному пра-
ві є: цінність особистості неповнолітнього; активне використання 
в судовому процесі даних про неповнолітніх, умови їх життя і ви-
ховання, отриманих судом у  встановленому законом порядку; по-
силення охоронної функції суду по  відношенню до  неповнолітніх; 
зменшення розміру покарання за фактом неповноліття; наявність 
системи спеціалізованих допоміжних служб.

Проблема подолання злочинності неповнолітніх —  це проблема 
не тільки наших днів. її намагаються вирішити законодавці та прак-
тики з давніх часів.
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Перші спроби захистити неповнолітнього від несправедливо жор-
стокої кари виникли ще в  римському праві, зокрема, в  Дигестах 
Юстиніана зазначалось, що захист осіб у віці до 25 років стосов-
но угод майнового характеру здійснюють їхні опікуни. Проте, якщо 
неповнолітній умисно вчинить злочин, тоді допомога йому не нада-
валась [2, с. 90].

у збірнику німецьких законів «Швабському зерцалі» Хіі ст. та 
в кримінально-судовому положенні короля карла V, яке мало на-
зву «кароліна», згадується про злочинців, які «по своєму малому 
віці попередньо позбавлені розсудливості». Закон встановлював за-
борону на  застосування смертної кари щодо осіб у  віці до 14 ро-
ків, однак у ньому містилися певні застереження, якщо злодій, який 
за віком наближається до 14 років, вчинив крадіжку, яка визнава-
лася значною або була вчинена за обтяжуючих обставин (поєднана 
з насильством), тоді застосовувався принцип —  «злий умисел замі-
няє недостатній вік» і до неповнолітнього застосовувалось покаран-
ня у виді смертної кари [3, с. 114].

Першою причиною створення ювенального судочинства було 
різке зростання злочинності неповнолітніх у  XIX ст. За експерт-
ними оцінками тільки в Парижі неповнолітні щороку здійснювали 
до  20 000 злочинів, римі —  до  13 000, нью-Йорку —  до  30 000 
(на  ті часи це вкрай багато), залишаючись, як правило, рециди-
вістами протягом усього життя (рівень рецидиву становив близько 
90 %). При цьому рівень особливо тяжкого рецидиву (вчинення піс-
ля звільнення з-під варти злочину більш тяжкого, ніж те, за яке осо-
бу було засуджено) в країнах Європи оцінюється в 80 % [8, c. 144].

Метою норм міжнародного права, які покладені в основу регу-
лювання судочинства щодо неповнолітніх, є створення сприятливих 
умов для встановлення причин здійснення злочину та пошуку ефек-
тивних методів впливу з урахуванням конкретних даних про особу 
для досягнення соціальної реабілітації.

Причини вчинення злочинів неповнолітніми можуть бути дуже 
різними, це насамперед результат відсутності позитивного впли-
ву сім’ї, школи, суспільства або в  загалі їх негативний вплив. Це 
може бути неправильне виховання у сім’ї, грубе ставлення батьків 
один до одного, інформаційний вплив (наприклад, телевізор, інтер-
нет), який пропагує вседозволеність. Це може бути і вплив компа-
нії. але всі ці приклади є проявом деградації суспільства, знецінен-
ня моральних якостей. суспільство може подолати цю проблему і 
виправити становище, зокрема, значно знизити рівень злочиннос-
ті і попередити її. але це має бути комплексний підхід, який охо-
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пить і реформування судової системи, і політику держави у цьому 
напрямку, яка має повернутися до дитячих проблем.

у сШа була сформована така структура «ювенальної юстиції»: 
створення спеціальних законів щодо неповнолітніх —  виділення міс-
ця для спеціальних суддів —  виникнення посади опікуна —  широке 
залучення громадськості. враховуючи вищенаведене, характерними 
для цієї структури були такі принципи: індивідуальний підхід до ди-
тини; спеціальна процедура судового розгляду справ про обвину-
вачення неповнолітніх; наголос на допомогу неповнолітнім, а не їх 
покарання; реалізація обраних заходів для неповнолітнього держав-
ним опікуном і громадськістю; обговорення з опікунами і батьками 
призначення виховних та лікувальних заходів [4, c. 165].

у Франції ювенальна юстиція з’явилася набагато пізніше, ніж 
в  інших європейських країнах, і потребувала немалих зусиль. всі 
часи значне місце посідав суд присяжних, і тому тільки в цій краї-
ні з самого початку було передбачено крім створення одноособово-
го судді, ще й трибуналу у справах неповнолітніх, а згодом і ство-
рення суду присяжних у справах неповнолітніх [6, c. 94].

у китаї правосуддя у справах неповнолітніх визначається тра-
диційними громадськими та сімейними принципами, засновани-
ми на  історичних національних ідеях, притаманних цій країні. Це 
конфуціанство, спільність, колективізм. Для китайської ювенальної 
системи характерна відсутність сліпого і бездумного перенесення 
небезперечних західних штампів у китайську самобутню дійсність. 
особливі нюанси в цю сферу привнесли наслідки національної де-
мографічної політики з її основною вимогою «одна сім’я —  одна ди-
тина», що за певних витрат об’єктивно зміцнило виховні функції, 
права та обов’язки батьків і старшого покоління взагалі по відно-
шенню до неповнолітніх.

розуміючи, що скоротити рівень злочинності можна лише через 
роботу з молоддю, так званими «групами ризику», і підйомом куль-
турно-морального рівня, в ряді країн Європи пішли шляхом актив-
ного втручання громадської самодіяльності у внутрішньосімейні від-
носини [7, c. 485].

Поряд з цим у німеччині, англії і сШа виникли конфесійні сус-
пільства для допомоги вихованню дітей, які потребують підтримки.

у  сШа ж, незважаючи на  схожість з європейцями в  деяких 
поглядах на соціалізацію (знамениті бойскаутські рухи були ство-
рено саме як альтернатива проведенню часу підлітків групи ризи-
ку [7, с. 489], з’явилися нетрадиційні правові тенденції. Була за-
пропонована концепція особливого судочинства для неповнолітніх 
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з виведенням їх в окрему, фактично суперправову групу. новато-
рами в  цьому питанні вважається австралія (де з 1894 року по-
чали з’являтися щорічні звіти Державної дитячої ради) та сШа 
[9, c. 429 ].

При роботі із неповнолітніми вважаємо, що обов’язковою умовою 
має бути судово-психіатрична експертиза по відношенню до цієї ка-
тегорії осіб, адже висновок експерта допоможе судді при здійснен-
ні судочинства, наприклад із виясненням мотиву вчинення злочину. 
Хотілося б відмітити, що справи неповнолітніх —  особливі справи, 
тому їх повинні розглядати судді, здатні побачити ці особливості, 
судді, підготовлені до цього, які володіють основами педагогіки, ди-
тячої психології. вказані знання необхідні для того, щоб побудува-
ти спілкування із врахуванням особливостей дитини.

вважаємо, що насамперед потрібні заходи для профілактики під-
літкової злочинності; ще потрібно пояснювати, залучати батьків, 
психологів і психіатрів —  загалом, робити все, щоб дитина відірва-
лася від помилкових центрів впливу і не пішла на повторний злочин.

Міжнародна та вітчизняна практика свідчать, що запроваджен-
ня ювенальної юстиції є важливим чинником позитивного впливу 
на суспільство і укріплення місцевих громад. ефективною складо-
вою ювенальної юстиції є програми відновного правосуддя: це й ви-
ховний вплив на правопорушника, і профілактика скоєння повтор-
них правопорушень, і сприяння соціальній адаптації та реінтеграції 
правопорушників [5].

Ювенальна юстиція —  це не лише «дитячий» суд; це —  низка со-
ціальних, психологічних та інших служб для дітей; це —  програми, 
які покликані відновити, відкоригувати поведінку дитини до «нор-
мальної», відновити справедливість шляхом покладення на дитину 
певних зобов’язань. таким чином, можна зробити висновок, що по-
няття «ювенальна юстиція» та «кримінальна юстиція» —  зовсім не 
тотожні.

Питання запровадження ювенальної юстиції та відновного пра-
восуддя для україни є дуже актуальним, оскільки стан підліткової 
злочинності в  державі викликає глибоку занепокоєність та зумов-
лює необхідність пошуку нових засобів її попередження.

Можливість створення в україні ювенальної юстиції викликала 
багато суперечок. курс, який вибрала наша країна у цьому питан-
ні, прописаний в указі президента «Про концепцію розвитку кри-
мінальної юстиції щодо неповнолітніх в  україні». Цей рамковий 
документ містить фундаментальне положення —  впровадження так 
званого відновного підходу. Це означає, що неповнолітній злочи-
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нець розглядається державою насамперед не як об’єкт репресії, а як 
об’єкт реабілітації.

ставлення різних верств населення, зокрема науковців, релігій-
ної громади до ювенальної юстиції є досить різним. релігійні орга-
нізації вкрай негативно налаштовані, адже зводять дане поняття 
до того, що діти зможуть поскаржитися на батьків за те, що  останні 
з ними жорстоко поводяться. Це насправді зовсім не суть ювеналь-
ної юстиції, бо це буде дуже серйозна і важлива галузь регулювання 
стосунків закону і неповнолітніх. вона стосується всіх сфер життя 
неповнолітнього, який є в конфлікті з законом. обурення пересіч-
них громадян також дуже серйозне, але не через те, що ними до-
сліджено всі тенденції даного явища, а тому що наші сусіди, а саме 
російська Федерація, де вже є ювенальна юстиція, зробили багато 
невірних кроків, а з цього вийшло багато негараздів.

Згідно з чинним кримінальним кодексом, до кримінальної відпо-
відальності можуть бути притягнуті тільки ті особи, яким на момент 
вчинення злочину виповнилося 16 років. Діти віком від 14 до 16 ро-
ків відповідають тільки за деякі злочини —  серед них умисне вбив-
ство, теракт, зґвалтування, пошкодження транспортних шляхів, 
бандитизм та інші злочини, які прийнято кваліфікувати як тяжкі 
або середньої тяжкості.

в  національному законодавстві україни містяться всі основні 
стандарти щодо прав дитини, які гарантовані міжнародним правом, 
але проблемою залишається реалізація цих прав на практиці і від-
повідне встановлення узаконених процедур. Практика довела, що, 
наприклад, судова система не готова захищати права та інтереси 
дітей. судді при розгляді справ, що стосуються захисту прав дітей, 
не завжди мають уявлення про європейські стандарти в цій сфері. 
Зміна законодавства спричиняє зміни в судовій практиці, а вони ви-
магають від виконавчої влади певних дій.

україні та іншим державам потрібно забезпечити наявність і 
доступність процедур правового захисту для дітей і груп дітей, які 
цього потребують, на  міжнародному рівні. а  дана діяльність по-
винна бути всеохопною й включати судові та несудові процедури 
(посередництво, допомогу та людський фактор у вирішенні питань, 
пов’язаних з особливою групою населення).
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ПраВОВий зВичай яК ДжереЛО КримІнаЛьнОгО 
ПраВа УКраїни

Постановка проблеми. у кримінальному праві україни, що ста-
ло надбанням радянського кримінального права, довгий час пану-
вала точка зору, згідно з якою кримінальний закон є одним та єди-
ним джерелом кримінального права. в результаті основним об’єктом 
дослідження став кримінальний кодекс україни (далі —  кк укра-
їни), його структура. При цьому з поля зору випали інші джерела, 
що містять велику кількість норм кримінального права. тим часом 
є підстави вважати, що кримінальний закон —  основне, але далеко 
не єдине джерело кримінального права, що вказує на наявність по-
ліджерельності кримінального права україни.

аналіз останніх досліджень і публікацій. в цілому проблемати-
ці дослідження джерел кримінального права присвятили публікації 
такі вітчизняні вчені, як: М. Д. Дурманов, М. М. ісаєв, М. Д. Шар-
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