Таблиця 54

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
(ГЛАВА 38)
Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх визначається загальними правилами КПК з
урахуванням особливостей, передбачених главою 38

здійснюється
слідчим,
який
спеціально
уповноважений
керівником органу
досудового
розслідування
на
здійснення
досудових
розслідувань щодо
неповнолітніх

батьки
або
інші
законні представники
неповнолітнього
беруть
участь
у
кримінальному
провадженні
за
участю
неповнолітнього
підозрюваного
чи
обвинуваченого
(ст. 488)

крім обставин, передбачених статтею 91 КПК, також з'ясовуються:
1) повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік (число,
місяць, рік народження), стан здоров'я та рівень розвитку, інші соціальнопсихологічні риси особи, які необхідно враховувати при індивідуалізації
відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. При наявності даних
про розумову відсталість неповнолітнього, не пов'язану з психічною
хворобою, повинно бути також з'ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати
значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними;
2) ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння;
3) умови життя та виховання неповнолітнього;
4) наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального
правопорушення (ст. 485)

неповнолітній
підозрюваний
чи
обвинувачений
повідомляється
або
викликається
слідчим,
прокурором,
слідчим
суддею чи судом через
його батьків або інших
законних
представників
(ст. 489)

Якщо неповнолітній не досяг
шістнадцятирічного віку або
якщо неповнолітнього визнано
розумово відсталим, на його
допиті за рішенням слідчого,
прокурора, слідчого судді, суду
або за клопотанням захисника
забезпечується
участь
законного
представника,
педагога чи психолога, а в разі
необхідності - лікаря

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

неповнолітня особа
– малолітня особа, а
також дитина у віці
від 14 до 18 років
(п. 12 ст. 3)

допит
неповнолітнього
підозрюваного
чи
обвинуваченого
здійснюється
у
присутності
захисника (ст. 490)

крім
запобіжних
заходів,
передбачених статтею 176 КПК,
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

Якщо під час досудового розслідування прокурор дійде висновку про можливість виправлення
неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні вперше кримінального проступку, злочину невеликої
тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості без застосування кримінального покарання, він
складає клопотання про застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного
характеру і надсилає його до суду (ст. 497)

