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однотипність властивостей особистості потерпілих виступає основою їх 
взаємовідносин, що базуються на спільності інтересів, схильностей, упо
добань, рівня освіти, захоплень, професійних якостей.
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В останні роки в Україні у зв'язку з розбудовою правової цивілізова
ної держави досить значна увага приділяється створенню й відпрацю
ванню цілісного дієвого механізму захисту прав, свобод і законних інте
ресів дітей. Поширення злочинності серед дітей завжди привертало й 
продовжує привертати до себе особливу увагу як державних правоохо
ронних органів, так і суспільства вцілому. Проблеми, пов'язані зі зло
чинністю серед осіб, які не досягли повноліття були раніше й залиша
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ються дотепер досить актуальними для українського суспільства. Вони 
погребують негайного реагування з боку вповноважених державних пра
воохоронних органів й відповідних громадських організацій. Це, насам
перед, пов'язане з тим, що діти е майбутнім будь-якого суспільства, його 
невід'ємною, й у той же час найбільш уразливою складовою, яка, як слу
шно зазначає А.П. Закалюк, погребує підтримки та всілякого забезпечен
ня їх фізичного, психічного та морального здорюв'я, виховання, підготов
ки до виконання своєї суспільної ролі за природним законом зміни поко
лінь [1, с. 467]. В той же час, вчинення злочинів у віці, коли особа ще не 
досягла повноліття яскраво свідчить про відсутність моральних й духов
них цінностей у дитини, значні прогалини, а інколи й незворіотні прора
хунку у її  вихованні та становленні як особистості тощо.

Зважаючи на підвищену актуальність проблем, пов'язаних з поши
ренням злочинності серед дітей, суттєвий внесок у розробку теоретичних 
і практичних питань, що виникають під час протидії їй, зроблений у 
роботах багатьох вітчизняних й зарубіжних вчених, зокрема; В.М. Бур>- 
діна, А.П. Закалюка, Д.З. Зиядової, М.О. Карденка, Н.М. Кропачевої, В.Н. Бур- 
лакової, І.М. Даньшина, В.В. Голіна, О.Г. Кальмана, О.М. Джужі, Я.О. Конд- 
ратева, Н.И. Пишикиної та інших.

У роботах значної кількості науковців [2] знайшли детальне висвіт
лення сучасний стан злочинності серед дітей, її структура та внутрішні 
динамічні процеси, мотиви вчинення особами, які недосягли повноліття, 
як злочинів, так й інших суспільно небезпечних діянь тощо. Також ними 
визначені та проаналізовані особливості злочинних прюявів у дитячому 
середовищі та, відповідно, запропоновані окремі механізми протидії 
цьому негативному соціальному явищу.

Прюведений науковцями Й практичними працівниками правоохо
ронних органів аналіз сучасного стану злочинності серед дітей, а також 
вивчення статистичних даних МВС України, викликає особливе занепо
коєння у зв'язку з тим, що досить явно простежується тенденція щодо 
зниження віку дітей, які вперше вчинили злочин або інше суспільно не
безпечне діяння.

Так, М.О. Каріпенко своєчасно звертає увагу на те, що про прогресу- 
вання антисоціальних явищ в дитячому середовищі свідчать статистичні 
данні, які викликають глибоке занепокоєння, у  першому півріччі 2008 року 
дітьми або за їх участю вчинено 8,6 тис. злочинів, із них 4,7 тис. тяжких і 
особливо тяжких. Питома вага тяжких та особливо тяжких злочинів у струк- 
туріі злочинності серед дітей становила 54,3%. Дітьми вчинено 69умисних 
вбивств, заподіяно 122 умисних тяжких тілесних ушкодження, вчинено 
27 згвалтувань, 1,5 тис. грабежів, 394 розбійних напади та 390 проявів 
незаконного заволодіння автомобілями. Ними вчинено 3,4 тис. крадіжок 
чужого майна; їх питома вага від числа злочинів, вчинених дітьми, стано
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вила 39,8%, у тому числі із квартир -  740 [3, с. 8]. При цьому, приблизно 
20% від зареєстрованих злочинів вчиняються дітьми, які на час їх вчи
нення не досягай 14-річного віку [4, с. 268], тобто не є суб'єктами злочи
ну, та їх дії можна кваліфікувати лише як суспільно небезпечне діяння.

Сьогодні стан злочинності серед дітей продовжує звертати на себе 
увагу суспільства. Так, наприклад, станом на липень 2009 року у місті 
Львів на обліку б правоохоронних органах перебувало 214 осіб, які не 
досягай повноліття. З них 117 або 54,67% -  це особи у віці від 16 до 18 років, 
65 або 30,37% -  особи у віці бід 14 до 16 років, а решта, 32 особи або 
14,96% -  це діти, які навіть не досягай 14-ти річного віку [5]. Тобто, як ми 
бачимо, до поля зору правоохоронних органів лише одного вибірково 
взятого міста нашої країни потрапило принаймні майже 15% осіб (від 
загальної кількості взятих на облік дітей), які не досягай віку, з якого мо
жлива кримінальна відповідальність. Ще більш вражаючим є те, що в 
Україні декілька років тому на обліку в підрозділах кримінальної міліції 
у справах дітей знаходилось понад дві тисячі правопорушників віком до 
11 років [6, с. 12]. Тобто, це діти у віці, коли до них за вчинення суспільно 
небезпечних діянь згідно з чинним законодавством не застосовуються 
навіть заходи виховного характеру. При цьому вік таких правопорушни
ків не може залишити будь-кого байдужим, таким, хто не вбачає проблем 
поширення злочинності серед дітей.

Від того, як будуть вирішуватися сьогодні означені проблеми зло
чинності серед дітей, на наш погляд, прямо залежить тенденція розвитку 
як злочинності серед дітей, так і загальної злочинності в майбутньому. 
Вважаємо, не потребує додаткової аргументації теза про те, що правопо
рушники, які не досягай повноліття, є так званим "злочинним потенціа
лом" у майбутньому. Як свідчать кримінологічні дослідження [4, с. 268], 
близько 80 -  90% дорослих злочинців перший досвід у вчиненні злочинів 
набули ще у підлітковому віці та, відповідно, мали вже на той час "про
блеми із законом".

Таким чином, нажаль, маємо констатувати, що злочинність серед 
осіб, які не досягай повноліття, "молодшає", злочинні прояви стають більш 
жорстокими й цинічними, досить часто у них відсутня будь-яка мотива
ція тощо. Ми погоджуємося з В.М. Бурдіним, який вважає, що сьогодні порад 
з акселерацією відбувається і прискорений процес соціального зростан
ня. Це, на його думку, зумовлюється, зокрема, великим обсягом різного 
роду інформації, яка подасться дітям через різноманітні джерела. Тому 
сучасні діти дуже рано усвідомлюють себе повноправними членами сус
пільства, нерідко прагнуть бути суб'єктом тих чи інших суспільних від
носин [8, с. 24].

Розглядаючи питання протидії злочинності серед дітей, необхідно 
зазначити, що навіть у психічно здорової людини здатність свідомості і
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волі виникає лише при досягненні певного віку. Саме тому КК України 
встановлює конкретний вік, з якого особа може бути притягнута до кри
мінальної відповідальності. Кримінальній відповідальності підлягають 
особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років, а особи віком від 
14 до 16 років можуть бути суб'єктом злочину лише у разі вчинення ними 
злочинів, що перелічені у ч. 2 от. 22 КК України. Діти до 14 років взагалі 
не піддягають кримінальній відповідальності [7, с. 62].

Зниження віку, з якого можлива кримінальна відповідальність за 
вчинення деяких видів злочинів, як правило, пов'язано з рівнем розумо
вого розвитку, свідомості особи. Вважається, цей рівень свідчить про можли
вість уже в 14 років усвідомлювати суспільну небезпеку і протиправність 
злочинів, перелічених у ч. 2 ст. 22 КК України, у  старшому підлітковому 
віці, який починається з 14 років, діти стають ще більш самостійними, ще 
більш сформованими особистостями. Особи з цього віку здатні усвідом
лювати більш складні суспільні явища та мати власну думку з приводу 
кожного з них. Такий рівень розвитку свідомості, на думку В.М. Бурдіна, 
дозволяє ствердити, що особи цього віку здатні усвідомлювати більш 
складні соціальні процеси та наслідки своєї поведінки, а також керувати 
нею в ситуації вибору [8, с. 45]. У зв'язку з цим, ч. 1 ст. 433 КПК України 
передбачено обов'язкове з'ясування віку, стану здоров'я та загального 
розвитку, характеристики особи, умов життя та виховання, обставин, що 
негативно впливають на виховання дитини, наявність дорослих підмов
ників та інших осіб, які втягнули дитину в злочину діяльність. Також, на 
зниження віку кримінальної відповідальності впливають значна поши
реність таких злочинів серед дітей та значна суспільна небезпека (тяж
кість) більшості з них.

В той же час вік особи повністю не гарантує достатнього розвитку 
дитини. У деяких випадках можливі розбіжності між певним віком дити
ни і рівнем її розумового розвитку, станом свідомості й волі, коли при 
розслідуванні чи розгляді певної справи виявляється, що вік особи не 
відповідає типовому для цього віку рівню психічного розвитку. При 
встановлені обставин виявляється розумова відсталість, внаслідок якої 
підліток не усвідомлював або неповністю усвідомлював значення своїх 
дій. У такому випадку повинна бути проведена експертиза спеціалістами 
в галузі дитячої і юнацької психології (психологом, педагогом) або експері- 
том-психіатром. На вирішення експертизи або експерта-психіатра мо
жуть бути поставлені наступні питання; які індивідуальні -  психологічні 
особливості має дитина; чи є у дитини не пов'язані з психічним захворю
ванням відхилення від нормального для даного віку рівня розвитку; як
що вони є, то в чому вони проявляються і з чим вони пов'язані; чи могла 
дитина, з урахуванням особливостей її психічного рюзвитку, цілком усві
домлювати суспільну небезпеку своїх дій; якою мірою вона могла керува
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ти ними б конкретних обставинах; чи залежить оцінка ситуації дитиною 
від впливу з боку дорослих і яка ступінь цієї залежності; чи має дитина 
відхилення в психічному розвитку, які не виключають її осудність, і в чому 
бони проявляються; чи потребує дитина лікування і якого саме [7, с. 870].

Також, б обов'язковому порядку збираються дані про те, де дитина 
навчалася або працювала, як ставилася до навчання чи роботи, з'ясовується її 
поводження за місцем навчання, роботи та проживання. Особа перевіря
ється за обліками ОВС, з'ясовується чи вчинялись правопорушення або 
злочини даною особою раніше, а також перевіряється версія по втягнен- 
ня дитини в злочину діяльність чи іншу антигромадську діяльність з бо
ку дорослих.

У випадку, коли встановлено, що дитина є суб'єктом злочину, тобто 
на час вчинення злочину досягла віку кримінальної відповідальності, 
провадження у таких справах буде здійснюватися за розділом VIII КПК 
України, а особливості кримінальної відповідальності і призначення по
карання таких осіб за розділом XV КК України.

Однак, у контексті цієї роботи нас більш цікавить порядок прова
дження у справах, коли особа, яка вчинила злочин, не досягла віку, з яко
го можлива кримінальна відповідальність, тобто коли особі на час вчи
нення злочину виповнилося 11 років і до виповнення віку, з якого вона 
стає загальним суб'єктом злочину. У такому випадку слідчий згідно з ч. 1 
ст. 73 КПК України виносить мотивовану постанову про закриття справи 
та застосування до дитини заходів виховного характеру. Після чого справа 
разом з постановою направляється прокуророві, а прокурором -  до суду.

Згідно з ч. З ст. 73 КПК України у разі, якщо йдеться про вчинення 
дитиною суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, 
за яке К К України передбачено покарання у виді позбавлення волі понад 
п'ять років, то виникає необхідність у негайному її ізолюванні. За поста
новою слідчого або органу дізнання, за згодою прокурора, за вмотивова
ним рішенням суду таку особу можуть помістити на строк ЗО діб у при
ймальник-розподільник для дітей. Участь захисника у цьому разі забез
печується з моменту поміщення дитини у приймальник-розподільник.

У судовому засіданні з'ясовуються дані про особу дитини і повнова
ження законного представника; роз'ясняються їхні процесуальні права 
відповідно до ст. 263 КПК України; розглядаються заяви і клопотання 
осіб, які беруть участь у розгляді справи; заслуховують пояснення підліт
ка, його законного представника; перевіряються докази, що доводять або 
спростовують вчинення даною особою суспільно небезпечного діяння, а 
також перевіряються інші обставини, що мають істотне значення для 
вирішення питання про застосування примусових заходів виховного 
характеру [7, с. 888]. Також, на наш погляд, досить важливе значення має
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те, щ о згідно з чинним законодавством при розгляді справи з'ясовується 
думка представників служби у справах дітей та кримінальної міліції у 
справах дітей (далі - КМСД) органів внутріш ніх справ (далі -  ОВС) про 
те, який саме примусовий захід виховного характеру буде найбільш еф ек
тивніш им.

За результатами розгляду справи суддею виноситься постанова, а 
судом -  ухвала, в якій вказуються дані про особу, стосовно якої розгляда
ється справа, викладаються обставини, встановлені судом, докази, що 
підтверджують ці обставини. У резолютивні частині суд вказує конкрет
но, який захід виховного характеру застосовується до такої особи.

Згідно зч . 2 ст. 97 КК України суд застосовує до особи, яка не досяг
ла віку кримінальної відповідальності, примусові заходи виховного харак
теру, передбачені ч. 2 ст. 105 КК України, а саме: 1) застереження, тобто 
осудження суспільно небезпечної поведінки дитини та вимога припини
ти таку поведінку під погрозою застосування більш суворих заходів від
повідальності; 2) обмеженням дозвілля і встановленням особливих вимог 
щодо поведінки дитини слід розуміти: обмеження перебування поза до
мівкою в певний час доби; заборону відвідувати певні місця, змінювати 
без згоди органу, який здійснює за ним нагляд, місце проживання, на
вчання чи роботи, виїжджати в іншу місцевість; вимогу продовжити на
вчання, пройти курс лікування при хворобливому потягу до спиртного 
або вживанні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів; 
тощо [9, п. 6]; 3) передача дитини під нагляд батьків чи осіб, які їх замі
няють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його зго
дою, а також окремих громадян на їхнє прохання. Неприпустимо пере
давати дитину під нагляд батька або матері, які позбавлені батьківських 
прав, а також батьків чи інших осіб, котрі через свою поведінку не здатні 
позитивно впливати на нього [9, п. 7]. Цей захід виховного характеру за 
своєю суттю припускає встановлення контролю і посилення виховного 
впливу з боку тих осіб, що були зобов'язані на підставах сімейних, виро
бничих або інших відносин його здійснення і мали реальну можливість 
позитивно вплинути на поведінку дитини. 4) покладення на дитину, яка 
досягла 15-річного віку і має майно, кошти або заробіток, обов'язку від
шкодування заподіяних майнових збитків. 5) направлення дитини до 
спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до її ви
правлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебу
вання в цих установах дітей та порядок їх залишення визначаються За
коном України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні уста
нови для дітей" від 24 січня 1995 року. Відповідно до ст. 1 цього Закону 
спеціальними навчально-виховними установами для дітей і підлітків є 
школи соціальної реабілітації, до яких направляються особи у віці від 11 до 
14 років, і фахові училища соціальної реабілітації для осіб у віці від 14 до
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18 років. Даний захід може застосовуватися лише тоді, коли дитина не 
може бути виправлена іншими заходами.

У зв'язку із загостренням проблем, пов'язаних з поширенням зло
чинності серед дітей ще у 1995 році Законом України "Про органи і служби 
у справах дітей та спеціальні установи для дітей" в структурі ОВС створе
но окремі підрозділи КМСД, а 8 липня цього ж року Кабінетом Міністрів 
України прийнято Постанову N0 502 "Про створення кримінальної міліції 
у справах дітей". Ці структурні підрозділи замінили Інспекції у справах 
неповнолітніх, які раніше функціонували у складі карного розшуку. Зго
дом, 20 липня 2002 року у зв'язку зі структурними змінами в МВС України 
було створено Департамент КМСД, який є самостійним структурним під
розділом апарату МВС та входить до блоку кримінальної міліції. Його 
основними завданнями, зокрема, е: проведення роботи щодо запобігання 
правопорушенням дітей; виявлення, припинення та розкриття злочинів, 
вчинених дітьми; здійснення досудової підготовки матеріалів про адмініст
ративні правопорушення, вчинені дітьми, проведення дізнання в межах, 
визначених кримінально-процесуальним законодавством; розшук дітей, які 
залишили сім'ї, навчально-виховні заклади та спеціальні установи для 
дітей; розгляд у межах своєї компетенції заяв і повідомлень про право
порушення, вчинені дітьми; виявлення причин та умов, що сприяють 
вчиненню правопорушень дітьми, вжиття заходів до їх усунення, правове 
виховання дітей; повернення підлітків до місць постійного проживання, на
вчання або направлення їх до спеціальних установ для дітей; ведення профі
лактичного обліку дітей та інші [10].

Таким чином, завдання колишніх інспекцій у справах неповнолітніх 
дещо розширилися, в основному, за рахунок надання їм статусу підрозділу 
з оперативно-розшуковими повноваженнями. Тобто, згідно зі от. 5 Закону 
України "Про оперативно-розшукову діяльність", підрозділи КМСД е 
суб'єктами оперативно-розшукової діяльності (далі - ОРД) та, відповідно, 
мають право здійснювати таку діяльність у повному обсязі.

Ведення ОРД, як однієї з державно-правових форм протидії злочин
ності, здійснюється відповідно до чинного законодавства у цій сфері 
державної діяльності. Тому, з метою виконання завдань ОРД, пов'язаних 
з пошуком і фіксацією фактичних даних про противоправні діяння 
окремих осіб і груп, відповідальність за які передбачена К К України, 
відповідні оперативні підрозділи МВС, у тому числі й підрозділи КМСД, 
при наявності підстав, закріплених ст. 6 Закону України "Про оператив- 
но-розшукову діяльність" мають право здійснювати ОРД за фактом вчи
нення невєтановленими особами тяжкого (особливо тяжкого) злочину 
або відносно конкретних осіб, які готують або вчинили злочин.

Аналіз норм чинного законодавства у сфері ОРД говорить про те, 
що підставами для проведення ОРД вповноваженими оперативними

98



Проблеми т е о р і ї  та практ ики
застосування законодавства 1 Р о з д іл  И

підрозділами МВС передбачено здійснення цієї діяльності лише відносно 
осіб, які е суб'єктами злочину Винятком можна назвати лише здійснення 
такої діяльності за фактом вчинення тяжкого або особливо тяжкого зло
чину невстановленою особою. У такому випадку під час проведення ОРД 
може бути встановлено, що до вчинення злочину причетна особа, яка не 
досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність за даний вид 
злочину. Тобто, дії цієї особи кваліфікуються не як вчинення злочину, а 
як вчинення суспільно небезпечного діяння.

Виникає питання: чи можна при наявності достатньої інформації, 
одержаної б установленому законом порядку, щ о потребує перевірки за 
допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів здійснювати таку 
діяльність відносно осіб, які готують або вчинили суспільно небезпечне 
діяння?

Адже формально дії цих осіб підпадають під ознаки злочину, відпо
відальність за який передбачена КК України та ОРД здійснюватиметься з 
метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судо
чинства.

На наш погляд, навіть враховуючи проведений нами доволі стислий 
аналіз поширення злочинності серед дітей, можна дійти висновку, що 
сьогодні проблема зниження віку осіб, які вчиняють суспільно небезпеч
ні діяння постає досить гостро. Тому, вважаємо, з метою підвищення 
ефективності протидії поширенню злочинності серед дітей, своєчасного 
припинення та запобігання вчинення ними суспільно небезпечних ді
янь, необхідно дозволити спеціалізованим підрозділам КМСД здійснення 
ОРД відносно осіб, які не досягай віку, з якого можлива кримінальна від
повідальність. у  зв'язку з цим, на нашу думку, необхідно доповнити від
повідним абзацом п.1 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про оперативно-розшу- 
кову діяльність", що буде надавати підстави для здійснення ОРД віднос
но вищезазначених об'єктів, та викласти його наступним чином;

"- осіб, які готують або вчинили суспільно небезпечне діяння, ate не досягли 
віку, з якого можлива кримінальна відповідальність;"

Відповідно, враховуючи специфічність даного об'єкту ОРД, тобто 
осіб, які не досягай віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, 
вважаємо за доцільне дозволити здійснення ОРД відносно них лише спе
ціалізованим підрозділам КМСД, створеним у системі МВС саме для про
тидії злочинності серед дітей та таким, що мають у своєму складі відпові
дних фахівців з досвідом роботи з дітьми. Тому, на наш погляд, потрібно 
доповнити ст. 8 Закону України "Про оперіативно-рюзшукову діяльність" 
частиною 7, яку викласти у наступній редакції:

”7) При виконанні завдань операпшвно-розиіукової діяльності, пов'язаних з 
виявленням та припиненням суспільно небезпечних діянь особами, які не досягли віку, 
з якого молозива кримінальна відповідальність, права, передбачені цією статтею, 
надаються виключно підрозділам кримінальної міліції у справах дітей".
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Підводячи підсумок, масмо ще раз акцентувати увагу на тому, що 
запропоновані нами доповнення до чинного Закону України "Про опе- 
ративно-розшукову діяльність", на наш погляд, дозволять значно знизити 
рівень злочинності серед дітей шляхом дійової оперативно-розшукової 
профілактики, припинення та своєчасного запобігання вчиненню відпо
відними об'єктами ОРД суспільно небезпечних діянь тощо.
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Р.Л.  Максимович ~ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ  НАСЛІДКИ

І ЯК ОЗНАКА ОБ' ЄК ТИ ВН О Ї  СТОРОНИ  
СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ЗА ЧИННИМ  
КРИМ ІНАЛ ЬНИ М КОДЕ КСО М УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Дослідження питання про суспільно небезпечні 
наслідки як ознаку об'єктивної сторони складу злочину надзвичайно 
важливе, у  доктрині кримінального права воно може сприяти зменшен
ню кількості існуючих дискусій, а також -  неоднозначних рішень, що 
приймаються в правозастосувальній діяльності.

Доцільно виявити особливості висвітлення питання про суспільно 
небезпечні наслідки у кримінальному законі, проаналізувати критерії на 
основі яких вони визначаються, з'ясувати існуючі недоліки для того, щоб 
уникнути їх в майбутніх відповідних кримінально-правових нормах.

Стан дослідження. Розглядуване питання викликає певний інтерес 
у кримінально-правовій літературі. Суспільно небезпечні наслідки як 
ознаку об'єктивної сторони складу злочину в різний час вивчали у своїх 
працях такі вчені як: М.І. Бажанов, В.В. Мальцев, О М. Микуленко, та ін. 
Здебільшого дане питання досліджувалося поверхово б межах загального 
вчення про об'єктивну сторону складу злочину, або ж зосереджувалась 
увага на цій ознаці лише окремих складів злочинів. Проте, наявність дея
ких змін у законодавстві, і привернення уваги до не врахованих раніше 
аспектів дають можливість по-новому підійти до його вирішення.

Суспільно небезпечні наслідки у кримінально-правовій літературі 
визначають як шкоду, що заподіюється злочинним діянням суспільним 
відносинам, охоронюваним кримінальним законом, або як реальну не
безпеку (загрозу) заподіяння такої шкоди1. Фактично вони є результатом 
певної негативної поведінки людини. Конкретні суспільно небезпечні 
наслідки логічно і закономірно заподіюють певні зміни б об'єкті відповідного 
складу злочину. Автор цих рядків дотримується позиції що безнаслідкових 
злочинів немає. У злочинах із матеріальним складом відповідні суспільно 
небезпечні наслідки знаходяться у межах складу злочину, а б злочинах із 
формальним -  за межами.

1 Кримінальне право України. Загальна часіина / за рад. проф. М.І. Бажанова, В.В. Ста- 
шиса, В.Я. Тація. -  Київ -  Харків, "Юрінком Інтер", 2001. -  С. 116.
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