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Вперше термін «латентна жертва» увів до наукового обігу Ганс фон 

Гентінгу своїй фундаментальній праці «Злочинець і його жертва» ( 1948 р. ). 
Він стверджував, що якщо люди можуть бути прирадженими злочинцями

значить вони можуть бути і прирадженими жертвами злочину. Звідси, 
латентна жертва - це природжена, фатально приречена постраждати від 

злочину людина 1• 

Л. В . Франк (1977 р.) розглядаючи питання про відкриту та приховану 
роль потерпілого в rенезі злочину сформулював поняття потенційної, 

евентуальної й латентної жертви. Під останньою розумілася особа, яка 

вже реально постраждала від злочину, але в силу певних причин цей факт 

залишився невиявленим , прихованим від офіційного обліку злочинів . На 

думку Л. В. Франка, до латентних жертв мають бути віднесені і ті потерпілі 

від злочинів , яким з~кон надає право вибору - повідомляти чи не 

повідомляти про вчинене посягання2 • 

Г. І. Забрянський ( 1988 р . ), досліджуючи питання активності потерпілих 

як джерела інформації про вчинений злочин вводить до наукового обігу 

термін «латентна віктимізація» , тобто явище неповідомлення громадян 

про злочини, жертвами яких вони стали3 . 

Латенпию жертва злочину- це невідома для уповноважених держав

них органів фізична чи юридична особа, якій фактично заподіяно шкоду 

протиправним посяганням, а також відома особа, що офіційно не визнана 

потерпілим. Латентний стан жертви злочину визначається двома ознаками: 

невідомістю для органів державної влади , уповноважених здійснювати 

1 Ривман , Д. В. Биктимологня [Текст] І Д. В . Ривман , В. С. Устинов.- СПб . : Юрид. 
центр Пресс, 2000. - С. 40. 

2 Франк, Л. В. Потерпевшие от преступления и проблемь1 советской виктимолоrии 
[Текст] І Л. В . Франк.- Душанбе : Ирфон , 1977.- С. 82- 83 . 

3 Забрянский , Г. И . Городская и сельская виктимизация : сходство и различия 
[Текст] І Г. И . Забрянский 11 Виктимолоrические проблемь1 борьбьІ с преступнос
тью : сб. науч . тр. - Иркутск : Иркут. ун-т, 1988. - С. 16. 
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''ІНtмінальне провадження або ж відомістю однак офіційним невизнанням 
11 у передбаченому законом порядку потерпілим від злочину. 

Зміст поняття латентна жертва полягає нелегальному становищі по

' 1 раждал их від злочину осіб, що унеможливлює відновлення їхніх по

р шених прав і законних інтересів в офіційному порядку. 

З одного боку, нелегальне становище латентної жертви злочину зумов

ІІ • не їі власною бездіяльністю, небажанням реалізувати права потерпілого 

у кримінальному провадженні. Йдеться про лінію посткримінальної 
новедінки жертви, що виражає незацікавлене ставлення до відновлення 

ttорушених злочином nрав та відшкодування заподіяної шкоди в офіційному 

110рядку. В той же час, залишатися невідомими жертви злочину можуть 

ннаслідок пасивної громадянської позиції інших осіб, поінформованих 
. . 

11[)0 ПОДІЮ, ЩО МІСТИТЬ ОЗНаКИ ЗЛОЧИНу. 

З другого боку, нелегальне положення латентної жертви може бути 

рс·зультатом несnраведливого поводження уповноважених органів 

J(Сржавної влади із постраждалим від злочинів. Йдеться про незаконну 
)(іяльність службових осіб, що nолягає у приховуванні від обліку заявле

ного злочину, а також інших незаконних процесуальних діях, внаслідок 

нких порушуються nрава та законні інтереси потерпілих як учасників 

1 римінального провадження . 

Мо.неІІmО.\t виниюtеІІІІЯ стану латентності жертви є фактичне заподіяння 

ІJючином шкоди фізичній чи юридичній особі. МоменmоА'І припшtешІя 

НІкого стану є правова легалізація nостраждалої особи шляхом їі встанов

J tсння та визнання nотерпілим у кримінальному провадженні . 

ВстаtювлеmІЯ особи невідомої жертви злоLtину і визІtшшя їі потерnілим 

у кримінальному nровадженні - це два самостійних, хоча і взаємопов'язаних 

етапи правозастосовчої діяльності. Якщо встановлення особи жертви 

ІJючину передбачає виявлення вчиненого злочину і його обік, а також 

низначення постраждалого , то для прийняття рішення про визнання 

tютерnілим у кримінальному nровадженні необхідно надання фактичних 

;щних про заnодіяну шкоду і правова оцінка обгрунтованості підстав для 

ttабуття nроцесуального статусу потерпілого . Згідно із ст. 55 КПК України 
нрава і обов'язки nотерпілого виникають в особи з моменту nодання за

нви про вчинення щодо неї кримінального правоnорушення або заяви про 

·щлучення їі до провадження як потерпілого. 

За загальним nравилом, встановлення особи жертви злочину 

нідбувається в момент звернення і з заявою чи nовідомленням будь-якої 

110інформованої особи до державних органів, уповноважених розпочати 

;(осудове розслідування. Самим зверненням заявник чи жертва злочину 

ініціюють кримінально-процесуальну діяльність, а nодання заяви чи 

новідомлення про вчинений злочин, по суті виступає приводом і підставою 
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для початку кримінального провадження 1 • Особа постраждалого може 

бути встановлена при самостійному виявленні працівниками правоохо

ронних органів з будь-якого джерела обставин, що свідчать про вчинений 

злочин. Жертва злочину може подати заяву про залучення як потерпілого 

під час кримінального провадження (досудового розслідування чи судо

вого провадження). Передбачається також надання згоди особи на визнан

ня потерпілим у кримінальному провадженні . У будь-якому разі, дії по 

встановленню особи постраждалого передують в часі початку 

кримінального провадження і тим паче визнанню особи потерпілим. 

Процедура встановлення особи жертви злочину передбачає подання 

заяви (повідомлення) до органів досудового розслідування, ·й прийняття, 

реєстрацію у відповідному обліковому документі та розгляд (перевірку 

обrрунтованості і nрийняття рішення до внесення відомостей до ЄРДР, 

що збігається із початком досудового розслідування). Датою подання заяв, 

повідомлень до державних органів, уповноважених розпочати досудове 

розслідування вважається дата реєстрації заяви, повідомлення про вчине

не кримінальне правопорушення у журналі єдиного обліку. Заява чи 

повідомлення про вчинений злочин вважаються поданими з моменту по

передження особи про кримінальну відповідальність за завідомо неправ

диве повідомлення2 • 
Посткримінальна поведінка жертви злочину залежить від двох 

взаємопов'язаних чинників : 1) сприйняття і ставлення до події злочину 

і злочинця, що виражається у реалізації чи не реалізації публічного 

інтересу почати кримінальне провадження з метою притягнення до 

кримінальної відповідальності винних осіб; 2) сприйняття і ставлення до 
заподіяної шкоди, що виражається у реалізації приватного інтересу щодо 

захисту своїх порушених прав та законних інтересів. 

Залежно від характеру посткримінальної поведінки латентні жертви 

злочину поділяються на три категорії: природно латентні і штучно 

латеюпні або квазілатентнР . 
До природно латеюпних жертв належать невстановлені особи, яким 

заnодіяна злочинами шкода . Механізм утворення природно латентних 

жертв включає: а) неповідомлення особисто зацікавленими у відновлені 

порушених злочином прав та відшкодування заподіяної шкоди особами 

(жертвами та їх законними представниками) органам досудового 

1 Грошовий, Ю. Актуальні проблеми кримінально-процесуальної теорії та проект 
КПК України [Електронний ресурс] І Ю. Грошовий, О. Капліна.- Режим доступу: 

www.info-pressa.coшlarticle-759 .html . 
~ Інструкція про порядок приймання , реєстрації та розгляду в органах прокуратури 

України заяв, повідомнень про вчинені кримінальні правопорушення: затверджено 

наказом Генерального прокурора України від 03.12.2012 р . N2 125. 
J Див. : Зеленецкий, В. С. Возбуждение уголовного дела [Текст] І В. С. Зеленец

кий.- Харьков : КримАрт, 1998.- С. 15. 
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1 Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутріш-
ніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші 
події: затв. наказом МВС України від 19.11.2012 р. № 1050. 
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