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СІмейне неБЛагОПОЛУччя —  ОДне Із ОСнОВних 
чинниКІВ зЛОчиннОСТІ неПОВнОЛІТнІх

сучасний стан становлення україни як правової держави харак-
теризується спрямованістю держави на забезпечення прав і свобод 
людини, вільний і всебічний розвиток її особистості, а також вихо-
вання людини в дусі поваги до національних традицій та законодав-
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ства україни. особлива увага приділяється забезпеченню гармоній-
ного розвитку дітей та підлітків, бо давно відома певна залежність 
злочинності в цілому від злочинності неповнолітніх, яка на сьогод-
ні набула загрозливого значення.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ україни станом 
на 20 листопада 2012 р. зареєстровано 443,7 тис. злочинів, із них 
неповнолітніми (або за їх участю) вчинено 14,2 тис. злочинів; май-
же 7 тис. (або 49 %) від цієї кількості —  тяжкі та особливо тяж-
кі. Питома вага тяжких та особливо тяжких злочинів за розсліду-
ваними справами становила 7,3 % [8 %]. неповнолітні вчинили 52 
умисних убивства, заподіяли 104 умисних тяжких тілесних ушко-
дження, вчинили 41 зґвалтування, 1,1 тис. грабежів, 245 розбійних 
нападів. крім того, зареєстровано 327 фактів незаконного заволо-
діння автомобілем неповнолітніми особами, вчинено 9,5 тис. краді-
жок чужого майна (питома вага таких злочинів від кількості роз-
критих становила 8,4 % [9,8 %]), у  тому числі із квартир —  656 
[850], або 5,6 % [6,9 %] [1].

сімейне неблагополуччя виступає в  якості одного з основних 
чинників, що зумовлюють злочинність неповнолітніх.

насильство в  сім’ї є серйозним порушенням прав людини, які 
держава має відстоювати і захищати. серед них —  право на життя 
і фізичну недоторканність; право не бути об’єктом знущань чи жор-
стокого або принизливого поводження; право на  свободу від дис-
кримінації за ознакою статі; право на здоровий і безпечний розви-
ток та інше.

Правові і організаційні основи попередження насильства в сім’ї, 
органи та установи, на які покладається здійснення заходів із по-
передження насильства в  сім’ї, визначає Закон україни «Про по-
передження насильства в  сім’ї», відповідно до  якого «насильство 
в сім’ї —  будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічно-
го чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню 
до іншого члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому мо-
ральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю». та-
кож Закон дає визначення психологічного насильства, яке пов’язане 
з дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом сло-
весних образ або погроз, переслідування, залякування, якими на-
вмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захис-
тити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному 
здоров’ю [2].

сім’я займає головне місце в моральному формуванні особистос-
ті, вона бере з перших днів життя дитини на  себе турботу про її 
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здоров’я та виховання, дає дітям початкові знання про навколиш-
ній світ, виробляє певні уявлення і навички, допомагає здійснюва-
ти контакти з багатьма іншими людьми тощо.

конкурувати із сім’єю, особливо на початковому етапі розвитку 
особистості, не може жодна громадська або державна виховна уста-
нова. відсутність батьківської опіки або сімейне неблагополуччя, 
навпаки, майже завжди створює реальні труднощі у формуванні ді-
тей і підлітків, перебороти які повністю суспільству до сьогодніш-
нього дня не вдається.

Дитині легко заподіяти шкоду. вразливість дітей до  насиль-
ства пояснюється їх фізичною, психічною та соціальною незріліс-
тю, а також залежним, підлеглим становищем по відношенню до до-
рослих. також важливо врахувати особливості заподіяння моральної 
шкоди дітям, яка може завдаватися: у побуті —  шляхом обмежень, 
примусів, заборон; у  процесі виховання —  в  разі непорозумін-
ня батьками дитини —  коли відбувається нав’язування своєї дум-
ки; також при розлученні батьків —  унаслідок якого руйнуються 
уявлення дитини про сім’ю тощо. не менш суттєвим є врахування 
особ ливостей сприйняття моральної шкоди дітьми у зв’язку з тим, 
що взагалі формування особистості проходить перші роки життя. 
у ранньому віці у дитини формуються характер, основи світогляду, 
засвоюються основні етичні категорії. Дитину, особливо дошкіль-
ного віку, край необхідно виховувати у  дусі естетичних почут-
тів, спонукаючи її до добрих вчинків. але при заподіянні мораль-
ної шкоди все засвоюється навпаки —  вражена психіка і мораль  
дитини.

наслідки жорстокого поводження і неуважного ставлення до ді-
тей можуть виявлятися у вигляді прагнення кудись бігти, сховати-
ся або у вигляді глибокої загальмованості, зовнішньої байдужості. 
однак в обох випадках дитина охоплена найгострішим переживан-
ням страху, тривоги і гніву. у дітей старшого віку можливий розви-
ток важкої депресії з почуттям власної ущербності, неповноцінності. 
Будь-який вид жорстокого поводження з дітьми веде до найрізнома-
нітніших наслідків, але всі вони поєднуються одним —  порушенням 
прав людини, збитком здоров’ю дитини чи небезпекою для  її жит-
тя. негативними наслідками є психологічні травми, які призводять 
до посттравматичних та психореактивних розладів. Практично всі 
діти, що постраждали від жорстокого поводження, пережили пси-
хічну травму, у результаті чого вони розвиваються далі зі значни-
ми особистісними, емоційними і поведінковими особливостями, що 
негативно впливають на їхнє подальше життя.
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Почуваючи себе нещасливими, знедоленими, пристосовуючись 
до ненормальних умов існування, намагаючись знайти вихід з ста-
новища, що створилося, вони і самі можуть творити насильство.

стан підліткової злочинності викликає занепокоєність та зумов-
лює необхідність пошуку нових засобів для її попередження, вжиття 
додаткових заходів з боку державних органів і громадськості, які б 
сприяли поступовому зменшенню злочинних проявів у  середовищі 
неповнолітніх. серед загальних заходів профілактики зазначених 
явищ важливе місце посідає процесуальна діяльність органів роз-
слідування, прокуратури і суду, що здійснюють провадження у кри-
мінальних справах про злочини неповнолітніх. у цій роботі необ-
хідно значно підвищити якість розслідування і судового розгляду 
зазначеної категорії кримінальних справ.

Право на  захист дитинства від експлуатації та насильства 
(ст.  52 конституції) означає встановлення відповідальності за 
вчинення будь-якого насильства над  дитиною та її експлуатацію 
[3]. кримінальний кодекс україни містить ряд статей, що перед-
бачають судову відповідальність: за умисне убивство матір’ю сво-
єї новонародженої дитини і залишення без допомоги малолітнього, 
який знаходиться у небезпечному для життя стані; за зловживан-
ня опікунськими правами та залишення підопічних дітей без до-
гляду і допомоги; за зґвалтування неповнолітньої або малолітньої; 
за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості; за 
розбещення неповнолітніх; за мужолозтво з неповнолітніми; за 
викрадення чужої дитини; за втягнення неповнолітніх у  злочин-
ну діяльність, пияцтво, заняття жебрацтвом, проституцією, азарт-
ними іграми, а  також використання неповнолітнього з метою па-
разитичного існування; за доведення неповнолітнього до  стану  
сп’яніння [4].

на  даному етапі діючий кримінальний закон охороняє сім’ю 
в  основному через призму інтересів особи, а  не як особливий со-
ціальній інститут. такий підхід не забезпечує достатнього кримі-
нально-правового захисту сім’ї як соціально значущого інституту 
та відображає стійкість характерних ознак (похідних від специфі-
ки сімейних стосунків) внутрісімейних злочинів, які дозволяють від-
нести їх до злочинів особливого виду, які відрізняються від загаль-
них посягань проти особи. Через те що насильство в сім’ї порушує 
не тільки інтереси особи, але і перешкоджають функціонуванню сі-
мейної організації як «первинного осередку суспільства», доціль-
но сформулювати кримінально-правові заборони насильства в сім’ї 
в окремо виділеній групі.
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Думається, що в кк україни має бути законодавче закріплення 
самостійної групи злочинів у сфері сімейно-побутових відносин —  
«Злочини проти близьких родичів».

Характерною особливістю даної групи злочинів є наявність в них 
у  якості обов’язкових ознак складу злочину додаткового об’єкта 
злочину і потерпілого. Додатковим об’єктом в даній групі злочинів 
виступають сімейно-побутові відносини, які виникають між близь-
кими родичами.
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гОТУВання Та замах на зЛОчин: 
ПрОБЛемнІ ПиТання Визначення  

СТУПеня ТяжКОСТІ зЛОчинУ

розвиток кримінального права нерозривно пов’язаний із завдан-
ням індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання за-
лежно від тяжкості вчиненого злочину. кримінальні кодекси бага-
тьох зарубіжних країн класифікують злочини в  залежності від їх 
тяжкості, що має важливе не тільки теоретичне, але й практичне 
значення.

в кримінальному кодексі україни 1960 року не було чітко ви-
значеної системи класифікації злочинів, що створювало певні склад-
ності на практиці.
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