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ОСОБЛИВОСТІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

 Однією з найбільш актуальних проблем української правоохоронної та 

пенітенціарної систем є зменшення дитячої злочинності та створення 

належних умов для перевиховання та ресоціалізації неповнолітніх 

правопорушників. 

 В основі виникнення ювенальної юстиції лежить ідея створення 

спеціалізованих дитячих судів. Перший дитячий суд було створено у 1899 

році в Чикаго (США). Дещо пізніше цю ідею було розширено, вона 

охоплювала різноманітні установи, які займалися питаннями дитинства, та 

оформлено в поняття «Ювенальна система». У 1908 році у Великобританії 

було прийнято ряд законів про дітей та молодь. Важливо те, що вказана 

робота не обмежується лише створенням кримінальних судів для 

неповнолітніх, а має на меті створення особливої системи виконання 

покарань неповнолітніх, вирішення соціальних питань, пов'язаних з 

неповнолітніми, які позбавлені батьківського піклування, у випадках 

позбавлення батьківських прав, передбачає широкі повноваження соціальних 

служб, які по суті будуть контролювати батьків у виконанні батьківських 

обов'язків,  і по зверненнях самих дітей.  

 Відомо, що ювенальна юстиція  полягає в пріоритетності прав дитини 

над правами батьків. Дитина проголошується самостійним суб'єктом, який 

змалечку вирішує, чим хоче займатися, що хоче робити. І якщо батьки проти 

– у дитини  є достатні підстави поскаржитися на них  або ж на вчителів до 

органів опіки. Можна стверджувати, що загроза нависла саме над 

культурними сім'ями, в яких здійснюється нормальне виховання індивіда для 

соціуму. Бо права дитини – це нова форма диктатури дітей над дорослими.   

 В усі часи, серед представників світових релігій: і християнської, і 

ісламу, і буддизму панувала думка, що батьків замінити майже неможливо. 



Спостерігаючи досвід зарубіжних країн, бачимо, що дітей ювенальна система 

виховує якраз у дусі неповаги до суспільства, розбещеності на основі «благ», 

які не мають нічого спільного з моральними цінностями, які людство 

виробляло на протязі усього свого існування. 

Вивчаючи вже досить давно тему ювенальної юстиції, можна  сказати, що її 

мета – повна ліквідація порядних сімей, вирощування дітей-тиранів та 

аморальних злочинців. 

 Створення ювенальної юстиції в Україні було передбачено в проекті 

Закону «Про загальнодержавну програму «Національний план дій по 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, який 

розроблено на виконання Указу Президента України від 11.07.2005 р. №1086 

«Про першочергові заходи по захисту прав дітей» (реєстраційний номер 

2570). Завдяки православній громадськості Києва, яка інформувала депутатів 

ВР про трагічні наслідки, що може викликати прийняття законопроекту про 

введення ЮЮ, депутати в березні 2008 року відхилили вказаний 

законопроект. 

 В завершення можна сказати, що насправді всі проекти в області 

ювенальної юстиції є зразками західної моделі правової системи і несуть 

лише негативні наслідки для суспільства та держави, оскільки ведуть до 

зміни системи цінностей, негативно впливають на демографічні показники та 

протирічать традиційним сімейним та моральним цінностям. Потрібно не 

бути байдужими до своєї країни, до людей, що вас оточують та до чужого 

горя. 
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