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Конвенція ООН з прав дитини
Мінімальні стандартні правила ООН щодо адміністрування ювенальної
юстиції (Пекінські правила, 1985)
Керівні принципи ООН щодо попередження злочинності серед
неповнолітніх (Ер-Ріядські керівні принципи, 1990)
Зауваження загального порядку № 10 (2007) «Права дітей в рамках
відправи правосуддя щодо неповнолітніх» Комітету ООН з прав дитини
Закон Канади про кримінальне судочинство у справах молоді (2003)
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Принципи кримінальної юстиції щодо
неповнолітніх

Автономною в системі загального правосуддя
Кримінальна юстиція для неповнолітніх має бути організаційно
відокремлена від системи кримінального правосуддя для дорослих та
здійснюватися у відмінних від нього формах.
Посилання:
Конвенція ООН з прав дитини: ст. 40
Пекінські Правила: пп. 2.3, 12.1, 14.1, 22
Ер-Ріядські керівні принципи: пп. 52, 57
Зауваження загального порядку Комітету з прав дитини №10: пп. 40, 90-95
Закон Канади про кримінальне судочинство у справах молоді: розділ 3
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Заснованою на правах дитини.
Система кримінальної юстиції для неповнолітніх має визнавати
основоположні права та свободи дитини.
Посилання:
Конвенція ООН про права дитини: ст. 37, 40
Пекінські Правила: п. 7.1
Зауваження загального порядку Комітету з прав дитини №10: пп. 6-13, 43-50, 56-64
Закон Канади про кримінальне судочинство у справах молоді: розділ 3
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Зосередженою на профілактиці правопорушень.
Система кримінальної юстиції для неповнолітніх реагує на злочини та
проступки неповнолітніх на всіх стадіях провадження у справі шляхом
раннього, своєчасного та пропорційного вчиненому правопорушенню
та відповідного обставинам, в яких перебуває неповнолітній, втручання.
Посилання:
Ер-Ріядські керівні принципи: п. 24
Зауваження загального порядку Комітету з прав дитини №10: пп. 16-18, 23,28
Закон Канади про кримінальне судочинство у справах молоді: розділ 3
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Акцентованою на альтернативах покаранню та відновних
заходах,
до яких залучаються діти, суспільство та сім’я.
В’язничі санкції щодо неповнолітніх є засобом, який використовується
тільки у разі неможливості досягнення мети юридичної
відповідальними іншими засобами.
Посилання:
Пекінські Правила: пп. 17.1-3, 18.1
Ер-Ріядські керівні принципи: пп. 46, 68,69
Зауваження загального порядку Комітету з прав дитини №10: пп. 22-28, 68, 73, 78-81
Закон Канади про кримінальне судочинство у справах молоді: розділи 3, 4, 38,39
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Зорієнтованою на захист суспільства.
Система кримінального правосуддя щодо неповнолітніх сприяє
довготривалому
захисту
суспільства
шляхом
профілактики
правопорушуваності серед неповнолітніх
Посилання:
Ер-Ріядські керівні принципи: пп. 1, 5, 6, розділ 4.
Зауваження загального порядку Комітету з прав дитини №10: п.14
Закон Канади про кримінальне судочинство у справах молоді: розділи 3, 4, 38, 39,
83
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Зосередженою на залученні громади та сім’ї.
Система кримінальної юстиції для неповнолітніх базується на
взаємодії сім’ї, освітніх закладів, державних і муніципальних органів та
установ, громадських організацій. Пріоритетним завданням системи є
збереження або відновлення зв’язку дитини з сім’єю та громадою.
Посилання:
Пекінські Правила: пп. 10.1, 11.3, 15.2, 18.2
Ер-Ріядські керівні принципи: пп. 6, 12, 13, 22, 32-34
Зауваження загального порядку Комітету з прав дитини №10: пп. 19, 27, 50-51, 53,
54
Закон Канади про кримінальне судочинство у справах молоді: розділи 3, 4, 39
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Проект
Реформування
Системи
Ювенальної Юстиції в
Україні
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