
Тема дисципліни 5.5. Відповідальність неповнолітніх. 

 

Семінарське заняття № 15 

Тема: Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб  
 

1.Вікові межі  адміністративної відповідальності неповнолітніх.  

2.Зобов’яання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого. 

Застереження. 
3.Передача неповнолітнього під нагляд батьків, або особам, які їх замінюють, чи під нагляд 

педагогічного або трудового колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх 

прохання. 

4.Застосування до неповнолітніх загальних підстав адміністративної відповідальності. 
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Ключові поняття 
Неповнолітня особа, заходи впливу, застереження, догана, загальні підстави 

адміністративної відповідальності, застереження. 

 

Індивідуальні науково-дослідні та творчі завдання 
1. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб.  

2. Роль і місце навчальних закладів у правовому вихованні неповнолітніх осіб. 

3. Особливості гарантій захисту неповнолітніх осіб при вчиненні правопорушення.. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Хто і яким чином встановлює і перевіряє вік  неповнолітньої особи?  

2. Визначте види заходів впливу на неповнолітніх осіб. 

3. Яка процедура надання пояснення неповнолітніми особами у разі вчинення ними 

адміністративного  правопорушення ? 

4. У яких випадках до неповнолітніх осіб застосовуються загальні правила 

адміністративної відповідальності? 
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