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ЗАКО
РДО

ННИЙ ДО
СВІД

ДОСВІД ШВЕЙЦАРІІ В БОРОТЬБІ 

ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ

У 2007 р. у Швейцарії був прийнятий окремий Федеральний закон про криміналь-
ну відповідальність неповнолітніх осіб, який визначає норми кримінального та 
кримінально-процесуального права у справах неповнолітніх. Пропонуємо Вашій 
увазі коментарі д. ю. н. Крістофа Хуґа, який до травня 2007 р. виконував функції 
головного прокурора у справах неповнолітніх Прокуратури м.Цюріха, стосовно 
значення запропонованих у законі нововведень: збільшення віку, з якого настає 
кримінальна відповідальність (тепер він становить 10 років); правових норм 
мінімального регулювання процедури слідства; збільшення переліку запобіжних 
заходів захисту й покарань, а також диференціації виконання; впровадження 
медіації, дуалізму й 4-річного позбавлення волі; норм щодо захисту.

На 
початку 2007 р. разом з пере-
глянутою Загальною частиною 
Кримінального кодексу (далі – 

ЗЧКК) Швейцарії набрали чинності 
нові норми кримінального права у спра-
вах неповнолітніх. Які ж істотні новації 
з’явилися у ньому? Передусім слід ска-
зати, що принципові засади криміналь-
ного права у справах неповнолітніх не 
змінилися. Тут збереглася ідея про те, 
що головну небезпеку становить зло-
чинець, а не скоєне ним діяння, пере-
лік соціально-превентивних санкцій, а 
також першочергова підпорядкованість 
виховному принципу права.

Нові норми кримінального права у 
справах неповнолітніх викладені у само-
стійному федеральному законі – Законі 
про кримінальну відповідальність непо-
внолітніх (далі – ЗКВН). Проте, як це 
видно з самої назви закону, йдеться 
знову ж таки про кримінально-правове 
регулювання, а не про опікування мало-
літніми та неповнолітніми особами.

Принципи та сфера дії 
Закону про кримінальну 

відповідальність 
неповнолітніх 

(статті 1-4 ЗКВН)
Згідно зі ст. 1 ЗКВН, даний закон, з 

одного боку, регулює санкції, що можуть 
застосовуватися до осіб, які у віці до 18 
років скоїли карне діяння, а з другого 
– містить принципи провадження у 
кримінальних справах неповнолітніх. 
У статті 1 ЗКВН наведено, зокрема, ті 
норми Кримінального кодексу (далі – 
КК), які застосовуються як логічне 
доповнення до ЗКВН (дотримуються 
основні принципи ЗКВН, причому вік 
та рівень розвитку неповнолітньої особи 
враховується на її користь). 

НОВІ НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО 
ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 
ПРАВА У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ 
У ШВЕЙЦАРІЇ

Крістоф ХУГ,
доктор юридичних наук, (до травня 
2007 р. головний прокурор у справах 
неповнолітніх Цюріха).
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Стаття 2 ЗКВН вводить нову, гідну уваги мак-
симу спеціальної превенції. Захист і виховання 
неповнолітньої особи прямо визначаються осно-
вними принципами, якими слід керуватися під 
час застосування цього закону. Крім того, стаття 
вказує на те, що особливу увагу необхідно приді-
ляти умовам життя неповнолітньої особи, стосун-
кам у її родині, а також розвитку її особистості.

Стаття 3 ЗКВН стосується вікових обмежень 
сфери дії закону. У той час, коли верхня вікова 
межа не змінилася і становить повних 18 років, 
вік, із якого настає кримінальна відповідальність, 
зріс із 7 років до 10 повних років. У ЗКВН зник 
наявний у чинному праві розподіл на дітей і під-
літків, у термінологічному полі закону вживаєть-
ся лише поняття «підлітки».

По-новому розглядає ЗКВН у ст. 3 застосуван-
ня норм чинного кримінального права до право-
порушників із межовим віком й встановлює, що 
як і раніше покарання визначається за КК (норми 
кримінального права для дорослих осіб), а запо-
біжний захід – залежно від індивідуальних потреб 
або за КК або за ЗКВН. По-новому, однак, регу-
люється процедура провадження: якщо її було 
розпочато до того, як стало відомо про карне діян-
ня, вчинене після 18 років, процедура розгляду 
продовжується як провадження у кримінальних 
справах неповнолітніх; в іншому випадку засто-
совуються норми проведення кримінального про-
вадження щодо дорослих. Ця, на перший погляд, 
проста норма може викликати на практиці певні 
проблеми, наприклад, чи мають карні органи для 
неповнолітніх фахову компетенцію для застосо-
вування норм кримінального права для дорослих 
і навпаки?

Згідно з ст. 4 ЗКВН, компетентний орган, який 
у ході справи встановить, що діяння вчинено 
дитиною віком до 10 років, зобов’язаний повідо-
мити про це законних представників дитини, а 
також, якщо є ознаки того, що дитина потребує 
особливої допомоги, органи опіки або відповідну 
службу опікування малолітніми та неповнолітні-
ми особами.

Федеральні правові норми 
мінімального регулювання процедури 

слідства
Статті 5–9 ЗКВН містять виключно процесу-

альні положення. Якщо у діючих нормах кримі-
нального права для неповнолітніх процесуальні 

1 Німецьке поняття «Jugendliche», що вживається у швейцарських 
законах, може перекладатися українською мовою як «підлітки», 
так і «неповнолітні особи» (прим. перекладача).

положення зведені до абсолютного мінімуму – по 
одній статті по провадженню щодо дітей та щодо 
неповнолітніх, то ЗКВН містить досить багато 
норм, що регулюють основні стадії проваджен-
ня. Далі йдеться про мінімальні процесуальні 
завдання федерації для забезпечення єдиного і 
правильного застосування кантонами норм мате-
ріального федерального права. Ці положення охо-
плюють передусім вказівки для здійснення дій, 
направлених на втілення в життя викладеної у 
ст. 2 максими спеціальної превенції.

До 31 березня 2003 р. законодавча влада у сфері 
процесуального права перебувала у сфері компе-
тенції кантонів (ст. 123 Конституції Швейцарії), 
внаслідок цього виникли найрізноманітніші орга-
нізації й процесуальні норми. І хоча з 1 квітня 
2003 р. компетенція федерації також поширюєть-
ся на встановлення норм як матеріального кримі-
нального права, так і кримінально-процесуального 
права (ст. 123 Конституції Швейцарії), лише у 
2011 р. Швейцарія матиме єдиний кримінально-
процесуальний кодекс для неповнолітніх.

Призначення захисних заходів 
з превентивною метою

За новим законом відповідно до статей 12–15 
ЗКВН у ході слідства з профілактичною метою 
можуть бути призначені запобіжні заходи (нова 
назва для заходів). Таким чином, уже на стадії 
слідства можна гарантувати захист і виховання 
неповнолітньої особи шляхом застосування необ-
хідних амбулаторних або стаціонарних опера-
тивних заходів. Наразі можливість призначення 
запобіжних заходів передбачена у кримінально-
процесуальних кодексах (далі –КПК) лише дея-
ких кантонів та, як правило, обмежена опосеред-
кованим примусовим поміщенням у відповідний 
заклад.

Амбулаторні запобіжні заходи нагляду й супро-
воду особи (під такою новою назвою включені до 
ЗКВН) призначаються повнолітній особі лише за 
її згодою (статті 12 і 13 ЗКВН).

У разі, якщо компетентний орган призначає 
профілактичне поміщення в установу відкритого 
чи закритого режиму для лікування психічних 
розладів особи, виникає питання, чи потрібна в 
такому випадку попередня медична або психоло-
гічна експертиза, як цього вимагає ст. 15 ЗКВН 
від судового органу. На парламентських консуль-
таціях це заперечили, оскільки профілактичне 
поміщення є оперативним, невідкладним, захо-
дом, а отже, не можна зволікати з його призна-
ченням через проведення експертизи. 
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Попереднє ув’язнення (ст. 6 ЗКВН)
Норми ЗКВН чітко встановлюють, що попе-

реднє ув’язнення може призначатися лише як 
ultima ratio (крайній захід) і його тривалість має 
бути якомога меншою. Крім того, неповнолітніх 
осіб слід помістити у спеціальну установу або у 
спеціальний відділ в’язниці, окремо від дорос-
лих ув’язнених та належним чином наглядати за 
ними.

ЗКВН не містить жодних положень про суддю, 
що здійснює перевірку законності утримання 
особи під вартою, а також про процедуру такої 
перевірки, хоча ст. 31 Конституції Швейцарії 
й ст. 5 Європейської конвенції з прав людини 
зобов’язують до цього. Але поки не існує феде-
рального КПК для неповнолітніх, приймати 
відповідні положення про виконання конститу-
ційних і європейсько-правових норм лишається 
справою кантонів. 

Припинення провадження 
(ст. 7 ЗКВН)

Діючі норми кримінального права для непо-
внолітніх, за винятком ст. 372 КК, не містять 
положень про припинення провадження у ході 
слідства. Виключною компетенцією кантонів 
лишається внесення таких норм у їхні процесу-
альні кодекси. За новим законом на федеральному 
рівні розрізняють підстави для припинення про-
вадження за їхнім характером: обов’язкові (коли 
запобіжні заходи не потрібні або орган цивільного 
права вже призначив належні заходи та згідно зі 
ст. 21 ЗКВН існують підстави для звільнення від 
покарання) й факультативні (у разі, коли в іншій 
державі, в якій постійно проживає неповноліт-
ня особа, порушено справу щодо вчиненого цією 
особою діяння, або ця держава готова розпочати 
провадження у справі). Відповідні положення 
кантонів про припинення провадження й надалі 
не втрачають чинності.

Припинення провадження з метою 
проведення медіації (ст. 8 ЗКВН)

Ця стаття вперше вводить поняття медіації у 
кримінальне право Швейцарії (функція кримі-
нального права для неповнолітніх як зачинателя). 
Компетентний орган отримує повноваження за 
певних підстав тимчасово зупинити кримінальне 
розслідування й доручити відповідній визнаній 
організації чи особі проведення процедури меді-
ації. Основні підстави: з’ясування обставин зло-

чину, а також згода усіх учасників та їхніх закон-
них представників на проведення медіації; якщо 
мова йде не про важкий злочин, який карається 
обов’язковим позбавленням волі. 

Якщо у ході медіації вдалося досягти домовле-
ності між потерпілим та неповнолітньою особою, 
тоді провадження у справі остаточно припиняєть-
ся. Відповідні положення про введення інституту 
медіації повинні приймати кантони. Наразі діють 
різні пілотні проекти.

Пізніше ініціювати проведення процедури 
медіації також може ще й судовий орган (ст. 21 
ЗКВН).

Встановлення стану особи, 
спостереження та експертиза 

(ст. 9 ЗКВН)
У новому ЗКВН виписані більш детально, а 

ніж у чинному законодавстві (статті 83 і 90 КК), 
положення про те, що компетентний орган, якщо 
це необхідно для призначення захисного заходу 
або покарання, повинен з’ясувати стан, в якому 
перебуває неповнолітня особа, при потребі у рам-
ках амбулаторного або стаціонарного спостере-
ження. Призначення медичної або психологічної 
експертизи необхідне у разі, якщо існують сер-
йозні підстави сумніватися у фізичному чи пси-
хічному стані здоров’я неповнолітньої особи, або 
коли доцільним є поміщення особи в установу 
відкритого чи закритого режиму для лікування 
її психічного стану. 

Запобіжні заходи, направлені на 
захист неповнолітньої особи, та 
покарання (статті 10 – 35 ЗКВН)

1. Впровадження дуалізму

Новий ЗКВН розмежовує захисні/запобіжні 
заходи (нове поняття для заходів) й покарання. 
Істотним нововведенням стало впровадження 
т. зв. дуалістичної системи замін, яка давно вико-
ристовується в нормах кримінального права для 
дорослих. Відповідно в майбутньому, у разі при-
значення запобіжних заходів, як правило, потріб-
но також винести й основне покарання (ст. 11 
ЗКВН), хіба що неповнолітня особа не чини-
ла винного діяння або ж існують підстави для 
звільнення від покарання згідно зі ст. 21 ЗКВН. 
На сьогодні ще діє моністичний принцип, який 
виключає одночасне призначення запобіжних 
заходів й покарання. 

Нові норми кримінального та кримінально-процесуального права у справах неповнолітніх у Швейцарії
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2. Запобіжні заходи (статті 12 – 20 ЗКВН)

Запобіжні заходи додатково пристосовані 
до заходів ЦК із захисту дитини й доповнені 
інститутом нагляду. Звичні профілактичні захо-
ди тепер називаються по-новому – особистий 
супровід, амбулаторне лікування і просто помі-
щення (замість колишнього поняття поміщення 
у відповідну сім’ю, доправлення до притулку, 
лікарняного інтернату або виправного закладу). 
Оновлені правові норми, що регулюють вико-
нання покарання. Нагляд і особистий супровід 
можна призначати повнолітній особі лише за її 
згодою (статті 12 і 13 ЗКВН). Мінімальний строк 
перебування у певному закладі в один рік скасо-
вано. За новим законом усі заходи припиняють-
ся з досягненням особою 22-річного віку (ст. 19 
ЗКВН). Знята раніше існуюча можливість при-
мусового перебування у певному закладі до 25 
років (ст. 91 КК). У новому варіанті виділяють 
відкриті й закриті заклади примусового перебу-
вання. Призначити поміщення особи в закритий 
заклад можна лише у разі, якщо це необхідно 
для її індивідуального захисту або з метою ліку-
вання її психічного розладу в особи, або якщо 
існує серйозна загроза для неї (ст. 15 ЗКВН); 
щоразу потрібно проводити попереднє медичне 
або психіатричне обстеження. Умовного звіль-
нення від стаціонарного заходу більше не існує. 
Забезпечити виконання необхідного подальшого 
супроводу особи після звільнення можна лише 
шляхом призначення іншого запобіжного заходу 
(нагляду або індивідуального супроводу). Нові 
норми встановлюють також можливість зняття 
запобіжного заходу у зв’язку з його марністю й 
недоцільністю (ст. 19 ЗКНВ).

3. Співпраця органів цивільного права 

й кримінального права для неповнолітніх

Стаття 20 ЗКВН уточнює існуючу норму ст. 
317 ЦК про співпрацю різних органів з метою 
надання допомоги неповнолітнім. За новим зако-
ном карний орган у справах неповнолітніх може 
клопотати в органах цивільного права про при-
значення, зміну або скасування запобіжного захо-
ду, що не знаходиться у його компетенції. Крім 
того, він може вносити пропозиції для вибору 
опікуна або вимагати заміни законного представ-
ника. Карний орган у справах неповнолітніх має 
право передати призначення запобіжних заходів 
органу цивільного права, якщо для цього існують 
важливі підстави, наведені, наприклад, у ЗКВН. 
У свою чергу орган цивільного права може вима-
гати у карного органу у справах неповнолітніх 
призначення, зміну або скасування запобіжних 

заходів у разі, якщо цей орган в інтересах єди-
ної процедури не призначав сам таких заходів. 
Органи кримінального права для неповнолітніх 
і органи цивільного права повинні повідомляти 
один одному про свої рішення.

4. Покарання (статті 21 – 35 ЗКВН)

Новий ЗКВН містить такі вже відомі види 
покарань, як догана, особиста праця (нині – вироб-
нича праця), грошовий штраф та позбавлення 
волі (раніше – ув’язнення), проте у цьому законі 
диференційовано форми покарань і можливості 
їхнього застосування. Нарешті ми остаточно роз-
прощалися зі шкільним арештом (ст. 87 КК).

Поняття догани (ст. 22 ЗКВН) як найменш 
суворого виду покарання містить три оновлен-
ня: воно чітко визначається як офіційний осуд 
вчинку, передбачає сприятливий прогноз зако-
нослухняної поведінки і може поєднуватися з 
встановленням випробного строку від 6 місяців 
до 2 років та судовим приписом. У разі невико-
нання умовного засудження у виді догани судо-
вий орган може встановити інше покарання.

Щодо особистої праці (ст. 23) ЗКВН містить 
нові норми, що регулюють процедуру виконання 
покарання, насамперед, щодо змісту, місця вико-
нання, тривалості виконання робіт та наслідків у 
разі невиконання. Згідно зі ст. 35 ЗКВН, покаран-
ня у вигляді особистої праці також може призна-
чатися умовно, якщо є підстави вважати, що це 
утримає неповнолітню особу від вчинення карних 
діянь в майбутньому.

Для правопорушників і злочинців віком понад 
15 років ЗКВН зберігає також і штрафи (ст. 24), 
однак вводить обмеження суми до 2000 швей-
царських франків. Також містяться нові норми, 
що регулюють процедуру виконання покарання, 
насамперед, стосовно строків виплати, надан-
ня відстрочки та оплати частинами, заміни 
на особисту працю, зменшення розміру у разі 
об’єктивного погіршення фінансового становища 
та щодо наслідків у разі невиплати штрафу (замі-
на позбавленням волі). Так як і раніше виплату 
штрафу можна відкласти, якщо є підстави вважа-
ти, що це утримає неповнолітню особу від вчинен-
ня карних діянь в майбутньому (ст. 35 ЗКВН).

Неповнолітні особи віком від 15 років, які 
скоїли злочин або делікт, – а не так як сьогодні 
лише незначне правопорушення, – можуть отри-
мати покарання у виді позбавлення волі стро-
ком до одного року (ст. 25 ЗКВН). Надзвичайно 
важливою новацією є положення про те, що до 
неповнолітньої особи віком від 16 років засто-
совується покарання у виді позбавлення волі до 
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4 років, якщо вона скоїла злочин, за який перед-
бачається позбавлення волі не менше 3 років, або 
якщо вона нанесла важке тілесне пошкодження, 
вчинила кваліфікований грабіж або незаконне 
обмеження волі іншої особи, наприклад, викра-
дення (ст. 25 ЗКВН). Виконання покарання у виді 
позбавлення волі розглядається загалом у восьми 
статтях ЗКВН (можливість заміни позбавлення 
волі строком до 3 місяців на виконання певних 
робіт, надання денного виконання позбавлення 
волі або часткового ув’язнення, вимоги до місць 
позбавлення волі, які потрібно напрацювати кан-
тонам протягом 10 років). На відміну від запобіж-
них заходів захисту, у випадку позбавлення волі 
строком не менше одного місяця можливе умовне 
звільнення вже після відбування половини стро-
ку покарання. Згідно з ст. 35 ЗКВН, виконання 
покарання у випадку позбавлення волі строком не 
більше 30 місяців може бути частково або повніс-
тю відкладене, якщо умовне покарання не потріб-
не, аби утримати неповнолітню особу від вчинен-
ня карних діянь у майбутньому. За новим ЗКВН 
особисте виконання робіт й позбавлення волі 
можуть поєднуватися з грошовими штрафами.

Стаття 21 ЗКВН розглядає звільнення від 
покарання і витісняє положення статей 87–89 
чинного КК. Виділені обов’язкові, детально 
виписані в законі, підстави для звільнення від 
покарання (наприклад, незначна вина й незна-
чні наслідки діяння; відшкодування заподіяної 
шкоди; у разі, якщо неповнолітня особа глибоко 
вражена наслідками свого вчинку; вже відбулося 
покарання без застосування норм кримінального 
права; якщо з моменту вчинення діяння пройшло 
відносно багато часу; тощо). Також покарання не 
накладається, якщо в іншій державі, в якій постій-
но проживає неповнолітня особа, порушено спра-
ву щодо вчиненого цією особою діяння, або ця 
держава готова розпочати провадження у справі. 
Судовий орган може тимчасово припинити про-
вадження у справі з метою проведення процедури 
медіації, якщо виконані передумови, що викладе-
ні у ст. 8 ЗКВН. 

5. Збігання запобіжних заходів і позбавлення 

волі

Оскільки в новому ЗКВН діє дуалістична 
система, то норми ст. 32 ЗКВН регулюють саме 
послідовність виконання запобіжних заходів та 
обов’язкового позбавлення волі. При цьому діють 

такі основні принципи: примусове поміщення у 
відповідний заклад завжди передує позбавленню 
волі. Якщо поміщення особи у відповідний заклад 
відміняється, оскільки виконало свою функцію, в 
такому разі покарання у вигляді позбавлення волі 
не виконується. Якщо ж запобіжний захід помі-
щення відміняється з інших причин, потрібно 
розглянути й винести рішення щодо виконання 
покарання у вигляді позбавлення волі, причому 
строк примусового перебування у призначеному 
закладі враховується до строку позбавлення волі. 
Виконання покарання у вигляді позбавлення волі 
може також бути відмінено на користь нагляду, 
індивідуального супроводу неповнолітньої особи 
або амбулаторного лікування.

6. Строки давності

У той час, коли чинне законодавство перед-
бачає для покарання у вигляді ув’язнення строк 
його виконання у 3 роки (ст. 95 КК), а в решті 
випадків відсилає до норм Загальної частини КК, 
новий ЗКВН регулює в статтях 36 і 37 давність 
кримінального переслідування й виконання пока-
рання. Строки давності кримінального пересліду-
вання становлять щонайбільше 5 років, а строки 
давності виконання покарання – щонайбільше 
4 роки. Строк виконання будь-якого покарання 
закінчується з досягненням засудженої неповно-
літньої особи 25-річного віку.

7. Захист

На завершення слід також згадати нову осо-
бливу статтю в ЗКВН про факультативний і 
обов’язковий захист. Так, у ст. 40 ЗКВН зазначе-
но, що неповнолітня особа або її законний пред-
ставник у будь-який час слідства або процедури 
винесення вироку може попросити собі захисни-
ка. Якщо вони це не зробили, згідно зі ст. 40 ЗКВН 
обов’язково призначається офіційний захисник, 
якщо цього вимагає тяжкість злочину, або непо-
внолітня особа чи її законні представники явно 
не в змозі захищати себе, або неповнолітню особу 
взято під арешт на понад 24 години, або коли при-
значено запобіжне поміщення у належний заклад. 
І, насамкінець, ст. 40 також передбачає, що можна 
зобов’язати неповнолітню особу або її батьків 
сплатити витрати, пов’язанні з призначенням їм 
обов’язкового захисника, у повній сумі або част-
ково, якщо вони мають відповіді кошти.

Нові норми кримінального та кримінально-процесуального права у справах неповнолітніх у Швейцарії




