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На сьогоднішній день однією із актуальних

невирішених проблем

залишається проблема неповнолітньої злочинності. Поглиблення кризи та
соціальної напруженості відіграло значну роль на зростанні злочинності серед
підлітків. За статистичними даними злочинність неповнолітніми має таку
структуру : крадіжки-70,5;, хуліганство-6,2%; злочини пов`язані з наркотиками2,8%; злочини проти життя та здоров’я – 2,1 %; інше – 9,4 %. Щодня підлітки в
Україні вчиняють понад 100 злочинів, у тому числі одне вбивство або злочин із
заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, одне зґвалтування, чотири розбійні
напади, шість пограбувань, сімдесят крадіжок приватного та державного майна.
При вивчені характеру злочинності неповнолітніх висувається проблема
особистості злочинця, де однією із головних ознак є вік. З цим пов`язані
психічні та біологічні зміни в особистості та структурі підлітка,з віком
обумовлений певний розвиток сил, інтелекту

і особа вже «фізично» є

можливим до вчинення певних злочинів. Визначаючі вікові особливості
злочинця неповнолітніх поділяють на такі групи:14-15 підлітково-малолітня,
16-17 неповнолітні.
Умови та причини злочинності неповнолітніх, як і злочинності в цілому,
носять соціально обумовлений характер. Однією причиною щодо скоєння
злочинів підлітками є те що вони законним шляхом не можуть задовольняти
свої потреби і неповнолітні починають добувати необхідні речі, і інші
матеріальні цінності йдучи на злочин. Також однією із причин є проблема із
організацією дозвілля дітей за їхнім місцем проживання. Нажаль на даний час
багато дитячих організацій, установ припинили свою роботу, а відповідні
установи передаються в оренду комерційним структурам. Вагому увагу слід
приділяти проблемам сімейного неблагополуччя,

моралі та соціальної

деградації, коли в сім`ях процвітає наркоманія, пияцтво, проституція,
насильство один до одного.

В даний час спостерігається бездіяльність

структур, яка відповідно до своїх вповноважень повинна здійснювати виховну
та профілактичну роботу з підлітками. Відбулося припинення роботи багатьох
молодіжних організацій,

майже повсюдно відсутні комісії з профілактики

правопорушення неповнолітніх, які повинні проводити профілактичну роботу з
підлітками. Істотні недоліки також помітно і в роботі правоохоронних органів
та в діяльності органів внутрішніх справ. Злочинність неповнолітніх

має

високу латентність, ще до першого засудження підлітка, вже є скоєння ним
кількох злочинів. Що створює атмосферу безвідповідальності.
Отже,

щодо

попередження

злочинності

неповнолітніх

потрібно

забезпечувати всебічний профілактичний вплив на неповнолітніх злочинців, на
мікросередовище і соціальних умов, в яких вони знаходяться. Органи
внутрішніх справ повинні направляти свої зусилля на виявлення умов, причин
що сприяють злочинам, а також на їх усунення і нейтралізацію. Також у
процесі попередження злочинів неповнолітніх необхідно впливати на їх сім`ї,
адже

однією із причин антигромадської поведінки підлітка є причина

неблагополуччя сім´ї.

