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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРАДІЖКУ
На сьогоднішній день, питання правопорушень проти власності, є дуже
гострим та вагомим. Ознайомившись з великою кількістю матеріалу ми
можемо розповісти про статистику за 2020 рік, майже 30% - зі всіх
правопорушень є крадіжками( передбаченими статтею 185 КК України), що
свідчить про велику актуальність цієї проблеми. Випливаючи з цього хочемо
зазначити, що крадіжка відноситься до найпопулярніших і найнебезпечніших
груп злочинів, оскільки вона посягає на соціальне благо людини. В ст.41
Конституції України зазначено, що «Ніхто не може бути протиправно
позбавлений права власності».
Також варто зазначити про те, що тема крадіжки вивчались багатьма
вченими і в першу чергу тими, хто досліджував кримінальні правопорушення
проти власності. Великий внесок у вивченні цієї проблеми зробили такі вчені,
як Ю.М. Антонян, С.Б. Гавриш, Ю.В. Баулін , М.І. Бажанов, В.О. Владимиров,
В.В. Василевич.
Крадіжка — Таємне викрадення чужого майна [1,с. 91]. Крадіжка,
відрізняється від всіх інших різновидів викрадення саме своєю таємністю. Це
є головною ознакою даного злочину, вона полягає у тому, що особа, яка вчиняє
кримінальне правопорушення заздалегідь знає та усвідомлює свої дії.
Важливим є також те, що таємним вважається і тей випадок в якому, деякі
люди бачать момент злочину, але не перешкоджають його припиненню.
Прикладом може слугувати: викрадення продуктів з прилавку, коли свідки
можуть бачити викрадення, але не перешкоджати йому.
Також, необхідно розрізняти предмет крадіжки та її об’єкт. Це
питання неодноразово
висвітлювалось
у кримінально-правовій
літературі. Об’єкт крадіжки – це те на що посягає злочин, і цим благом є
право власності, а не майно; предмет крадіжки- це майно, тобто речі
матеріального світу, які є чужі для винного та мають матеріальну цінність.
[3, c.20].
Суб’єктом крадіжки є фізична осудна особа, яка досягла на момент
вчинення кримінального злочину 14 років. Якщо ж особа не досягла
відповідного віку, до відповідальності притягають батьків, але не за
викрадення, а за те, що не догляділи дітей. В цій ситуації батьки будуть
притягуватися до адміністративної відповідальності.
Ступінь суспільної небезпечності крадіжок стає набагато більшим, коли
вони вчиняються особами, що заздалегідь об’єдналися в організовані групи, та
з проникненням у житло, або якщо вони завдали значної шкоди потерпілому.

[2,с. 68]. Враховуючи статистику слід зазначити, що одним з найпопулярніших
видів кримінального правопорушення є крадіжка з проникненням у житло.
Дослідження навіть вияснили, що крадіжки як правило стаються у літні та
осінні місяці, поясненням цього, є те, що більшість людей в цей час їздять в
відпустку та залишають оселю. Важливим є також час вчинення крадіжки,
зазвичай кримінальне правопорушення стається тоді коли власники оселі
знаходяться на роботі.
Предметом крадіжки переважно є гроші, прикраси, або цінні папери. А
ось жертвами крадіжки, дуже часто стають люди середнього класу, які
працюють та отримують звичайну зарплату. Але важливим елементом, є те що
такі люди зазвичай мають звичку відкладати гроші, та більшість тримає їх
вдома. І ось саме це приваблює більшість злочинників.
Якщо заглибитися в характеристику крадіжок особистого майна
громадян, то слід виділити й такий елемент, як особа потерпілого.
Взаємозв’язок (злочинець - потерпілий) часто посідає ключове місце у
виявленні різноманітних обставин. У кримінальній характеристиці дуже
вагомою стає інформація про потерпілого та його поведінку. Так, важливого
значення набувають відомості про потерпілого, якими міг скористатися
злочинець під час підготовки та вчинення кримінального правопорушення
(місце схову грошей чи коштовностей, тривала відсутність). [4,с. 481].
Отже, розглянувши цю тему ми можемо зробити висновок, що крадіжка –
це таємне викрадення чужого майна, головною ознакою якого є таємність. На
цю тему, зроблено багато досліджень. Українське законодавство приділяє
багато уваги відповідальності за крадіжку, та передбачає великий діапазон
покарання за даний вид злочину.
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