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ЮВЕНАЛЬНОЕ ПРАВО И УКРАИНА 

Ювенальная юстиция – это система права, созданная для защиты де-

тей. Она включает в себя учреждения, осуществляющие правосудие по делам 

несовершеннолетних при нарушении ими законов и защиты их от произвола 

взрослых, в том числе и от родителей. Её задачи: защита прав несовершенно-

летних и судебные разбирательства правонарушений совершенных самими 

несовершеннолетними преступниками. 

Вопрос о правовой защите несовершеннолетних поднимался ещё в 

VI веке Юстинианом I. В статье «О лицах, не достигших 25 лет», в «Кодифи-

кации Юстиниана» от имени государства сделана попытка защитить юных 

незаконопослушных граждан от несправедливого жестокого наказания. 

В правовых актах Средневековья в ряде европейских стран предпри-

нимались попытки защитить права малолетних и оградить их от сурового 

наказания, так как дети несли такую же ответственность, как и взрослые: 

даже к семилетним нарушителям применялись пытки и все виды уголовных 

наказаний; отбывали наказание они в тюрьмах вместе со взрослыми преступ-

никами. 

В ХIV в. в Испании были церковные служащие, которых называли 

«отцами и судьями сирот». Они занимались опекой, попечительством детей. 

Италия была первой европейской страной, где церковь создала пенитенциар-

ное учреждение для несовершеннолетних преступников. В Риме папа Кли-

мент ХI создал исправительный дом Сен-Мишель. Специальным указом па-

пы был определён контингент подростков и условия их содержания. В Поль-

ше религиозные патронажные общины помогали подросткам в их сложных 

ситуациях с законом. В дореволюционной России по «Уложению о наказани-

ях уголовных и исправительных» дети, совершившие преступления в возрас-

те от 10 до 18 лет, отдавались в монастыри для исправления. В Киеве, Харь-

кове, Одессе были созданы специальные суды для несовершеннолетних прес-

тупников. Функцию судьи исполнял мировой судья. 

Но во многих странах мира до середины ХIХ в. специальная защита 

малолетних отсутствовала, и уголовная ответственность была одинаковая для 

всех. Во второй половине ХIХ века в Нью-Йорке были организованы заседа-

ния суда специально для рассмотрения дел преступников, которым не испол-

нилось 16 лет и применения к ним воспитательного надзора. В Австралии 



СЕКЦІЯ І «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

21 

 

первый суд по делам несовершеннолетних создан в 1890 г., в Канаде в 1894 

г., в США в 1899 г. 

Сегодня ювенальные суды существуют в более чем 60 странах мира. 

Но подход к решению этой серьёзной проблемы везде разный. В европейских 

странах понятие «защита самого ребёнка» подменяется на защиту так назы-

ваемых «прав ребёнка». Например, «защита прав ребёнка от насилия в семье» 

в Нидерландах и Финляндии во многих случаях превращается в без основа- 

тельное отбирание детей из семьи, что приводит к психическим травмам не 

только родителей, но и всех детей. Забирают детей не только у своих сооте-

чественников, но и у иностранцев, временно находившихся на территории 

этих государств. 

Само понятие «насилие над ребёнком» с каждым годом трактуется 

всё более широко. Если 20 лет назад под этим термином понимали исклю-

чительно телесные наказания, то теперь насилием признаётся «психологи-

ческое давление» и даже «слишком сложные поручения». Поэтому родите-

ли опасаются лишний раз упрекнуть ребёнка в плохом поведении или при-

общить его к работе по дому. Даже маленьким детям раздаются номера 

телефонов, куда их призывают звонить и жаловаться на родителей по лю-

бому поводу. К тому же в европейских странах ювенальные инспекторы 

наделены полномочиями единолично решать, благоприятен ли климат в 

семье для полноценного развития ребёнка. При этом нет никаких чётких 

однозначных инструкций и формулировок – всё остаётся на усмотрение 

чиновника. Поводом для изъятия ребёнка из семьи может стать вырванный 

молочный зуб, отсутствие фруктов в холодильнике или наветы соседей и 

школьных педагогов. 

Пропагандируется идея о необходимости защитить детей от жесто-

ких родителей путём изъятия их из родной семьи и передачи опекунам - чу-

жим людям или усыновителям (часто в однополые семьи, которые сами 

иметь детей не могут). Только в США по самым скромным подсчётам более 

миллиона гомосексуалистов. Причём, родители обязаны выплачивать этим 

усыновителям алименты на ребёнка. 

Понятие «ювенальная юстиция» в Украине вошло в употребление в 

2009 году. Многие наши сограждане расценивают её как бесцеремонное 

вмешательство в семейные дела, возможность чиновников войти в дом без 

специального ордера и безнаказанно изъять ребёнка из семьи без суда. В 

связи с входом Украины в ЕС ювенальные технологии всё глубже прони-

кают в нашу жизнь: уже сейчас в школах дети заполняют разные анкеты о 

зарплате родителей, о наказаниях в семье, о том,как правильно  подать в суд 

на взрослых. Читаются детям лекции только о правах ребёнка, предлагают-

ся телефоны, по которым можно пожаловаться на папу и маму в любое 

время. 
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Учителя, педиатры и социальные педагоги обязаны доносить на ро-

дителей в социальные службы и органы опеки. В каждой школе висят стенды 

с перечнем прав ребёнка. Цель этих мероприятий – создать образ семьи как 

опасного места для ребёнка, откуда его нужно забрать и спасти: если родите-

ли не обеспечивают права детей, то это исправит государство. К сожалению, 

ювенальная юстиция игнорирует права детей через отсутствие доступных 

детских садиков, бесплатного образования, бесплатных спортивных секций, 

кружков, качественного детского питания. 

На самих учителей ювенальная юстиция тоже оказывает давление: 

уже известны случаи, когда уволили учителей, разнимавших маленьких дра-

чунов «за физическое насилие» и классного руководителя «за угрозы в адрес 

школьников», напоминавшим двоечникам о возможности остаться на второй 

год. Педагога – сеятеля разумного, доброго, вечного ювенальная юстиция 

пытается сделать доносителем, обязанным выведывать у детей подробности 

частной жизни семьи исообщать куда следует. 

Под давлением ЕС ювенальная юстиция в Украине распространяе-

тся всё шире. В 2012 г. по распоряжению С. Тигипко принято 12 тысяч 

социальных работников, которые уже ходят по домам и собирают данные о 

семьях. В народе их прозвали «соцполицаями». Планируется увеличить их 

до 46 тысяч, чтобы они могли следить за каждой семьёй, где есть дети и 

чтобы каждая семья была подконтрольна и подотчётна ювенальным орга-

нам. 

Защита прав детей – одна из главных обязанностей государства:  

проблемой преступности несовершеннолетних должны заниматься только 

профессионалы, а не социальные работники; рассматривать дела подрост-

ков должен только ювенальный суд и судья, специализирующийся по де-

лам несовершеннолетних. В мировой практике установлено, что судья, 

который осудил взрослого не может судить несовершеннолетнего.  
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