
ПРАВА ДИТИНИ 
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Кримінальний процесуальний кодекс України 

 
Стаття 44. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого 
 
1. Якщо підозрюваним, обвинуваченим є неповнолітній або особа, визнана у 

встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, до участі в 
процесуальній дії разом з ним залучається його законний представник. 

2. Як законні представники 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, недієздатний чи обмежено дієздатний. 

3. Про залучення законного представника слідчий, прокурор виносить постанову, а 
слідчий суддя, суд - постановляє ухвалу, копія якої вручається законному представнику. 

4. У разі якщо дії чи інтереси законного представника суперечать інтересам особи, 
яку він представляє, за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду такий 
законний представник замінюється іншим з числа осіб, зазначених у частині другій цієї 
статті. 

5. Законний представник користується процесуальними правами особи, інтереси якої 
він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо 
підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена представнику. 

 
Стаття 59. Законний представник потерпілого 
 
1. Якщо потерпілим є неповнолітня особа або особа, визнана в установленому 

законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, до участі в процесуальній дії 
разом з нею залучається її законний представник. 

2. Питання участі законного представника потерпілого у кримінальному провадженні 
регулюється згідно з положеннями статті 44 цього Кодексу. 

 
Стаття 135. Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні 
 
1. Особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення 

повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним 
зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. 

<...> 
4. Повістка про виклик неповнолітньої особи, як правило, вручається її батьку, матері, 

усиновлювачу або законному представнику. Інший порядок вручення повістки 
допускається лише у випадку, якщо це обумовлюється обставинами кримінального 
провадження. 

 
Стаття 213. Повідомлення інших осіб про затримання 
<...> 
2. У разі затримання неповнолітньої особи уповноважена службова особа, що 

здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити про це його батьків або 
усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки та піклування. 

<...> 
4. Уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно 

повідомити про це орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної 
правової допомоги. У разі неприбуття в установлений законодавством строк захисника, 
призначеного органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної 
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правової допомоги, уповноважена службова особа негайно повідомляє про це відповідний 
орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги. 

 
Стаття 226. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи 
 
1. Допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться у присутності законного 

представника, педагога або психолога, а за необхідності - лікаря. 
2. Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви 

понад одну годину, а загалом - понад дві години на день. 
3. Особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз’яснюється обов’язок про 

необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про кримінальну 
відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання. 

4. До початку допиту особам, зазначеним у частині першій цієї статті, роз’яснюється 
їхній обов’язок бути присутніми при допиті, а також право заперечувати проти запитань 
та ставити запитання. 

 
Стаття 227. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря у 

слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої особи 
 
1. При проведенні слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або 

неповнолітньої особи забезпечується участь законного представника, педагога або 
психолога, а за необхідності - лікаря. 

2. До початку слідчої (розшукової) дії законному представнику, педагогу, психологу 
або лікарю роз’яснюється їхнє право за дозволом ставити уточнюючі запитання 
малолітній або неповнолітній особі. 

3. У виняткових випадках, коли участь законного представника може завдати шкоди 
інтересам малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого, слідчий, прокурор за 
клопотанням малолітнього або неповнолітнього чи з власної ініціативи має право 
обмежити участь законного представника у виконанні окремих слідчих (розшукових) дій 
або усунути його від участі у кримінальному провадженні та залучити замість нього 
іншого законного представника. 

 
Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час 

досудового розслідування 
 
1. Допит осіб, впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування можуть бути 

проведені у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (дистанційне 
досудове розслідування) у випадках: 

<...> 
3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 
<...> 

 
Стаття 336. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час 

судового провадження 
 
1. Судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під час 

трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення 
суду (дистанційне судове провадження), у разі: 

<...> 
3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 
<...> 
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Стаття 354. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи 
потерпілого 

1. Допит малолітнього свідка і, за розсудом суду, неповнолітнього свідка проводиться 
в присутності законного представника, педагога чи психолога, а за необхідності – лікаря. 

2. Свідку, який не досяг шістнадцятирічного віку, головуючий роз’яснює обов’язок 
про необхідність давати правдиві показання, не попереджуючи про кримінальну 
відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не 
приводить до присяги. 

3. До початку допиту законному представнику, педагогу, психологу або лікарю 
роз’яснюється їхній обов’язок бути присутніми під час допиту, а також право 
протестувати проти запитань та ставити запитання. Головуючий має право відвести 
поставлене питання. 

4. У випадках, коли це необхідно для об’єктивного з’ясування обставин та/або 
захисту прав малолітнього чи неповнолітнього свідка, за ухвалою суду він може бути 
допитаний поза залом судового засідання в іншому приміщенні з використанням 
відеоконференції (дистанційне судове провадження). 

5. Допит малолітнього або неповнолітнього потерпілого проводиться з дотриманням 
правил, передбачених цією статтею. 

 
Глава 38. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх 
§ 1. Загальні правила кримінального провадження щодо 

неповнолітніх 
 

Стаття 484. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх 
 
1. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх визначається загальними 

правилами цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією главою. 
2. Кримінальне провадження щодо неповнолітньої особи, в тому числі, якщо 

кримінальне провадження здійснюється щодо декількох осіб, хоча б одна з яких є 
неповнолітньою, здійснюється слідчим, який спеціально уповноважений керівником 
органу досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо 
неповнолітніх. Під час кримінального провадження щодо неповнолітнього, в тому числі 
під час провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру, 
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 суть процесуальних дій, рішень та їх значення, вислуховувати його 
аргументи при прийнятті процесуальних рішень та вживати всіх інших заходів, 
спрямованих на уникнення негативного впливу на неповнолітнього. 

3. Положення цього параграфу застосовуються у кримінальному провадженні щодо 
кримінальних правопорушень, вчинених особами, які не досягли вісімнадцятирічного 
віку. 

 
Стаття 488. Участь законного представника неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого 
 
1. Батьки або інші законні представники неповнолітнього беруть участь у 

кримінальному провадженні за участю неповнолітнього підозрюваного чи 
обвинуваченого. 

2. Законні представники викликаються в судове засідання. Їхнє неприбуття не зупиняє 
судового провадження, крім випадків, коли суд визнає необхідною їх участь. Вони 



перебувають у залі судового засідання протягом усього судового провадження, а в разі 
необхідності можуть бути допитані як свідки. 

3. У виняткових випадках, коли участь законного представника 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. 

 
Стаття 489. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого 
 
1. Неповнолітній підозрюваний чи обвинувачений повідомляється або викликається 

слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом через його батьків або інших законних 
представників. Інший порядок допускається лише в разі, якщо це зумовлюється 
обставинами, встановленими під час кримінального провадження. 

 
Стаття 490. Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 
 
1. Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого здійснюється згідно з 

правилами, передбаченими цим Кодексом, у присутності захисника. 
 
Стаття 491. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря в 

допиті неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 
 
1. 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 у разі необхідності - лікаря. 

2. До початку допиту 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 занесено до протоколу. 

Стаття 492. Застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого 
запобіжного заходу 

 
1. За наявності підстав, передбачених цим Кодексом, до неповнолітнього з 

урахуванням його вікових та психологічних особливостей, роду занять може бути 
застосовано один із запобіжних заходів, передбачених цим Кодексом. 

2. 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 статті 177 цього Кодексу. 

3. Про затримання і взяття під варту неповнолітнього негайно сповіщаються його 
батьки чи особи, які їх замінюють. 

 
Стаття 493. Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під 

нагляд 
 
1. До неповнолітніх підозрюваних чи обвинувачених, крім запобіжних заходів, 

передбачених статтею 176 цього Кодексу, може застосовуватися передання їх під нагляд 
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батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій 
установі, - передання їх під нагляд адміністрації цієї установи. 

2. Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд батьків, 
опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи полягає у взятті на себе будь-
ким із зазначених осіб або представником адміністрації дитячої установи письмового 
зобов’язання забезпечити прибуття неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого до 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а також його належну поведінку. 

3. 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. 

4. До передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд суд 
зобов’язаний зібрати відомості про особу батьків, опікунів або піклувальників, їхні 
стосунки з неповнолітнім і впевнитися у тому, що вони можуть належно здійснювати 
нагляд за неповнолітнім. 

5. 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. 

6. 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. 

 
Стаття 494. Виділення в окреме провадження щодо кримінального 

правопорушення, вчиненого неповнолітнім 
 
1. Якщо неповнолітній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення 

разом із повнолітнім, повинна бути з’ясована можливість виділення в окреме цього 
кримінального провадження щодо неповнолітнього під час досудового розслідування. 

 
Стаття 495. Тимчасове видалення неповнолітнього обвинуваченого із залу 

судового засідання 
 
1. Суд, вислухавши думку прокурора, захисника і законного представника 

неповнолітнього обвинуваченого, має право своєю ухвалою видалити його із залу 
судового засідання на час дослідження обставин, що можуть негативно вплинути на 
нього. 

2. Після повернення неповнолітнього обвинуваченого головуючий знайомить його з 
результатами дослідження обставин, проведеного за його відсутності, і надає йому 
можливість поставити запитання особам, які були допитані за його відсутності. 

 
Стаття 497. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

примусових заходів виховного характеру 
 
1. 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. 



2. З підстав, передбачених частиною першою цієї статті, клопотання про застосування 
до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру може бути 
складене і надіслане до суду за умови, що неповнолітній обвинувачений та його законний 
представник проти цього не заперечують. 

3. Під час судового розгляду суд за наявності підстав, передбачених частиною 
першою цієї статті, може прийняти рішення про застосування до неповнолітнього 
обвинуваченого примусових заходів виховного характеру, передбачених законом України 
про кримінальну відповідальність. 

 
§ 2. Застосування примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності 
 

Стаття 498. Підстави для застосування примусових заходів виховного характеру 
 
1. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів виховного 

характеру, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, 
здійснюється внаслідок вчинення особою, 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. 

 
Стаття 499. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів виховного характеру 
 
1. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів виховного характеру здійснюється згідно з правилами, 
передбаченими цим Кодексом. Таке досудове розслідування здійснюється слідчим, який 
спеціально уповноважений керівником органу досудового розслідування на здійснення 
досудових розслідувань щодо неповнолітніх. 

2. Під час досудового розслідування проводяться необхідні процесуальні дії для 
з’ясування обставин вчинення суспільно небезпечного діяння та особи неповнолітнього. 

3. Участь захисника у кримінальному провадженні є обов’язковою. 
4. За наявності достатніх підстав вважати, що особа, передбачена статтею 498 цього 

Кодексу, 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. 

Слідчий суддя, суд зобов’язані відмовити у поміщенні особи у приймальник-
розподільник для дітей, якщо прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 
особа вчинила суспільно небезпечне діяння, яке підпадає під ознаки діяння, за яке 
Кримінальним кодексом 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 частиною першою статті 177 цього Кодексу, 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. 
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5. 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 в 
порядку, передбаченому цим Кодексом. 

 
Стаття 500. Порядок судового розгляду 
 
1. Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні за участю прокурора, 

законного представника, захисника та представників служби у справах дітей і 
кримінальної міліції у справах дітей, якщо вони з’явилися або були викликані в судове 
засідання, згідно із загальними правилами цього Кодексу. 

2. Судовий розгляд завершується постановленням ухвали про застосування 
примусових заходів виховного характеру або про відмову в їх застосуванні. 

 
Стаття 501. Ухвали суду в кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів виховного характеру 
 
1. Під час постановлення ухвали в кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів виховного характеру суд з’ясовує такі питання: 
1) чи мало місце суспільно небезпечне діяння; 
2) чи вчинено це діяння неповнолітнім у віці від одинадцяти років до настання віку, з 

якого настає кримінальна відповідальність за це діяння; 
3) чи слід застосувати до нього примусовий захід виховного характеру і якщо слід, то 

який саме. 
2. Якщо під час судового розгляду не буде доведено однієї з обставин, передбачених 

у пункті 1 або 2 частини першої цієї статті, суд зобов’язаний постановити ухвалу про 
відмову у застосуванні примусових заходів виховного характеру і закрити кримінальне 
провадження. 

3. При застосуванні до неповнолітнього примусового заходу у вигляді направлення до 
спеціального навчально-виховного закладу на кримінальну міліцію у справах дітей 
покладається обов’язок доставити неповнолітнього до спеціального навчально-виховного 
закладу. 

4. Ухвала, постановлена за наслідками розгляду клопотання про застосування 
примусових заходів виховного характеру, може бути оскаржена в порядку, передбаченому 
цим Кодексом. 

 
Стаття 502. Дострокове звільнення від примусового заходу виховного характеру 
 
1. Ухвалою суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться спеціальна 

навчально-виховна установа, неповнолітній може бути достроково звільнений від 
примусового заходу виховного характеру в порядку, передбаченому цим Кодексом. 

2. Ухвала суду може бути постановлена за наслідками клопотання неповнолітнього, 
його захисника, законного представника або прокурора, якщо поведінка неповнолітнього 
під час перебування у навчально-виховній установі свідчить про його перевиховання. Під 
час розгляду клопотання суд з’ясовує думку ради спеціальної навчально-виховної 
установи, в якій перебуває неповнолітній, щодо можливості його дострокового звільнення 
від примусового заходу виховного характеру. 
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