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деякі проблеми у правозастосовній практиці, що являє собою порушення мі-
жнародних норм та принципів у сфері захисту прав та свобод людини. Однак 
в Україні наявна діяльність з формування правової держави, тому сподіває-
мося, що з часом Україна не матиме проблем із забезпеченням прав та свобод 
людини та громадянина, чому сприятимуть і зобов’язання, покладені на неї 
міжнародними організаціями, членом та учасником  яких є Україна. 
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ДИТЯЧА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК НЕГАТИВНЕ ЯВИЩЕ, 

ЩО СКЛАДАЄ ЗАГРОЗУ ПРАВАМ І СВОБОДАМ ЛЮДИНИ 
  
Для вирішення проблеми вчинення злочинів неповнолітніми необхідно 

повно і об’єктивно дослідити елементи характеристики, причини приросту та 
поняття дитячої злочинності. 

Дитяча злочинність - це протиправна поведінка неповнолітніх, яка ха-
рактеризує рівень розвитку  населення держави, адже неповнолітня особа, 
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яка починає своє свідоме, доросле життя бере приклад зі свого оточення. Са-
ме, правова свідомість та якісні соціально-моральні якості дорослих осіб які є 
прикладом наслідування неповнолітніх впливають на навчання, адаптацію, 
спосіб життя та інтереси дитини [3].  

Характеризуючи дитячу злочинність, ми звернули увагу на елементи 
які складають різницю між злочинами вчиненими дітьми та повнолітніми 
особами. Під неповнолітньою особою  слід розуміти малолітню особу, а та-
кож дитину у віці від 14 до 18 років, у свою чергу малолітня особа – це дити-
на до досягнення нею 14 років. 

Особливістю вчинення злочину неповнолітніми є участь у групових 
злочинах. Так наприклад, більшість крадіжок, грабежів, хуліганства, вима-
гань та зґвалтувань можуть вчинятися дітьми у складі групи, без стійкої ор-
ганізації, нетривалі за часом існування. Злочини корисливої спрямованості у 
75-90% випадках мають ознаки попередньої  змови її учасників. До злочинів, 
вчинення яких не пов’язано з заздалегідь розрахованим планом дій у групі 
неповнолітніх належать зґвалтування, незаконне заволодіння транспортними 
засобами, грабежі, хуліганство. Групова спрямованість дитячої злочинності 
пояснюється бажанням кожного її учасника заручитися підтримкою інших 
правопорушників з кола групи. Стійкість таких об`єднань існує за рахунок 
примарного почуття непереможної сили у дітей, лише коли вони здійснюють 
злочинні прояви у групах, це закладено у людському організмі на фізіологіч-
ному, інстинктивному рівні [4]. 

Одними з найбільш поширених причин існування дитячої злочинності є 
негативний вплив дорослих осіб, які мають довірливий, впливовий, авторитетний 
або домінантний характер у відношеннях з неповнолітнім, наслідком чого стає 
втягнення останнього у злочину діяльність. Іншим чинником є матеріальна та 
соціальна безпорадність дитини, яка має страх перед майбутнім, відчуває себе по-
кинутою, непотрібною та бажає самоствердитися та боротися за виживання [5]. 

Отже, ми детально розглянули, що таке дитяча злочинність, охаракте-
ризували її основну відмінність з злочинами вчиненими повнолітніми та 
визначили основні причини, які спонукають неповнолітніх до вчинення про-
типравних у такому ранньому віці. 
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