Відповідальність за скоєння правопорушень
Юридична відповідальність
Цивільна відповідальність – це встановлені законом юридичні
наслідки за невиконання або неналежне виконання особою
обов’язків, зобов’язань, що пов’язані з порушенням цивільних
прав другої сторони.
Згідно ст. 1178 ЦК України за заподіяну шкоду особами, що не
досягли 14 років несуть відповідальність їхні батьки або законні
представники, якщо доведуть, що шкоду було завдано не з їх
вини. У випадку заподіяння шкоди неповнолітнім у віці від 14 до
18 років він відповідає на загальних підставах. Якщо в нього
немає майна чи заробітку достатнього для відшкодування шкоди,
шкода відшкодовується цілком чи у частині, якої не вистачає,
його батьками. У такому випадку, батькам надається право
довести, що шкоду було завдано не з їх вини.

Адміністративна відповідальність – це вид юридичної
відповідальності, який застосовується до особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення. Адміністративним
правопорушенням визнається протиправна винна дія чи
бездіяльність, яка посягає на державний або громадський
порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений
порядок управління і за яку законодавством передбачено
адміністративну відповідальність.
Адміністративну відповідальність несуть особи, яким на момент
вчинення злочину виповнилось 16 років. Відповідальність за
осіб, віком від 14-ти до 16-ти років, покладається на законних
представників у вигляді штрафу. До неповнолітніх віком 16-18
років, які скоїли адміністративні проступки, можуть бути
застосовані заходи впливу або адміністративні стягнення.

Кримінальній відповідальності та покаранню підлягають особи, яким до скоєння злочину
виповнилось 16 років. Лише за деякі злочини, кримінальна відповідальність може настати з 14
років, згідно з ч. 2 ст. 22 Кримінального кодексу України. А саме:
– умисне вбивство;
– посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу,
члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю,
пов’язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з
діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги представника іноземної держави;
– умисне тяжке тілесне ушкодження; умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження;
– диверсію; бандитизм; терористичний акт; захоплення заручників;
– зґвалтування; насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом;
– крадіжку; грабіж; розбій; вимагання; умисне знищення або пошкодження майна;
– пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів;
До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі
основні види покарань: штраф; громадські роботи; виправні роботи; арешт; позбавлення волі
на певний строк.

