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Права неповнолітніх

 Кожна дитина має невід'ємне право на життя.
 Дитина має право вільно висловлювати свої думки.
 Жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або неза-

конного втручання в здійснення її права на особисте та сі-
мейне життя.

 Кожна  дитина  має   право   на  користування найбільш до-
сконалими послугами системи охорони здоров’я.

 Кожна дитина має право на освіту.
 Кожна дитина має право на захист від економічної, сексуа-

льної експлуатації.
 Кожна дитина має право на рівень життя необхідний для

фізичного, розумового, духовного, морального та соціаль-
ного розвитку дитини.

 Кожна дитина має право на відпочинок і дозвілля, право
брати участь в іграх і розважальних заходах.

Конвенція ООН про права дитини

ДЕКЛАРАЦІЯ
прав дитини

Декларація – це просто
Оголошення всіх прав,

Є права й в дітей, звичайно,
Треба, щоб усяк їх знав.

Знайте ж, що всі діти рівні
Від народження в правах.
І людина змалку вільна,

Наче в небі синім птах...
Знайте ж, змалечку всіх діток

Треба вчить, оберігать,
І ніхто у всьому світі
Їх не сміє ображать.



Відповідальність неповнолітніх

     Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення
злочину минуло шістнадцять років.
     Особи, які вчинили злочин у віці від 14 до 16 років, підлягають кри-
мінальній відповідальності лише за вбивство, умисне заподіяння тілес-
них ушкоджень, що спричинили розлад здоров’я, зґвалтування, крадіж-
ку, грабіж, розбій, злісне або особливо злісне хуліганство, умисне зни-
щення або пошкодження державного, колективного майна чи індивідуа-
льного майна громадян, що спричинило тяжкі наслідки, а також умисне
вчинення дій, які можуть викликати аварію поїзда.
     До осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років або суспільно небезпе-
чні діяння до виповнення віку, із якого настає кримінальна відповідаль-
ність, суд може застосувати такі примусові заходи виховного характеру:
1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у по-
терпілого;
2) застереження;
3) передача неповнолітніх під нагляд батькам або особам, які їх заміню-
ють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за його зго-
дою, а також окремим громадянам на їх прохання;
4) покладання на неповнолітнього, який досяг 15 річного віку і має
майно або заробіток, обов'язку відшкодувати заподіяні збитки;
5) направлення неповнолітнього до соціальної навчально-виховної
установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не
перевищує трьох років.
     Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної
установи для дітей і підлітків означає поміщення його в спеціальну
школу або спеціальне професійно-технічне училище. Це найбільш су-
ворий примусовий захід виховного характеру, який пов'язаний з ізоля-
цією неповнолітнього, вилученням його зі звичних умов життя.

До спеціальної школи направляються неповнолітні правопорушники
віком від 11 до 14 років. В цих школах вони можуть утримуватись до
досягнення 15 років.

Центр прав дитини
Жовтень, 2011 р.
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