
Правова відповідальність неповнолітніх 

 

В наш час надзвичайно гострою є проблема зростання правопорушень серед 

неповнолітніх, які не усвідомлюють, що їх повсякденні вчинки мають правову 

оцінку, що право, закони супроводжують людину все її життя. Тому, щоб уміло 

і правильно користуватись своїми правами й добре виконувати свої обов'язки, 
не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони. 
 

Закон це правила, які затверджені законодавцями та оприлюднені для 
широкого ознайомлення громадянами країни. Вони відповідають 
загальнолюдським нормам моралі, відповідальності, порядності. Незнання 
законів не звільняє від відповідальності за їх порушення. Необхідно бути 
відповідальними за свої вчинки. Ця відповідальність збільшується зі 
зростанням та дорослішанням. 
Правопорушення - неправомірне (протиправне) суспільно-шкідливе винне 
діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, за вчинення якого особа 
може бути притягнута до юридичної відповідальності. Правопорушення за 
ступенем суспільної небезпеки поділяються на злочини і проступки. 
Основні ознаки правопорушення: 

 суспільно шкідлива (наприклад, прогул) або суспільно небезпечна (зазіхання 
на життя людини) поведінка. 

 протиправна, неправомірна поведінка — суперечить нормам права, 

здійснюється всупереч праву, є свавіллям суб'єкта. 

 свідомо вольова поведінка — визначається психікою людини, яка в момент 
вчинення правопорушення перебуває під контролем волі і свідомості, 
здійснюється усвідомлено і добровільно 

 дія (крадіжка, розбій, наклеп, образа) або бездіяльність (недбалість, прогул, 
залишення особи в безпомічному стані).  

 винне діяння — дія, що виражає негативне внутрішнє ставлення 
правопорушника до інтересів людей, наносить своєю дією (або 
бездіяльністю) збитки суспільству і державі, містить доведену вину.   

Неповнолітній вік розглядають як пом’якшуючу обставину в разі винесення 
вироку за вчинений злочин. Статтею 22 Кримінального кодексу України 
декларується відповідальність за тяжкі злочини вже з 14-ти років. 

Основними видами покарань неповнолітніх є: 

-штраф,                                                        -арешт,  
-громадські роботи,                                    -позбавлення волі па певний строк  
-виправні роботи,  
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Саме з метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх фахівцями 

Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Нововодолазької селищної ради  спільно з 

Харківським районним сектором філії ДУ «Центр пробації» було проведено 

лекцію у приміщенні «Центру пробації»  на тему «Профілактика 

правопорушень та запобігання вчинення злочинів». Під час заходу були 

висвітлені питання запобігання правопорушень, пов’язаних із тютюнопалінням, 
розпиванням слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях, 
відповідальність неповнолітніх за злочини та правопорушення, хуліганство і 
міри покарання за прояви хуліганської поведінки, асоціальну поведінку серед 

дітей та молоді. 


