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ВІКТИМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ 

ПОВЕДІНКИ ЖЕРТВ ЗЛОЧИНШ В СФЕРІ ОБОРОТУ 

ЖИТЛОВОІ НЕРУХОМОСТІ 

()J·LHC і3 ІІріорИТСТНИХ \1іСІІh у ІІОІІСрСіLЖСННі :1.-ІОЧИННОСТі 3ati\1at-: Ні

І<'І'ИМОJІОІіЧНа ІІрофі~ІаКП1Ка, ИКа HXOJ(ИTh у КрИ\Ііно;юІ·ічну ІІрофі;шк

ТИКУ з.1очинів. Як зазначає професор В. О. Ту.1яков - сучасна вікти

мологічна профі.тшктика с..1ужить .а .. 1я організації забезпечення безпеки 
rpo~ta.JЯII ni.J реальних або потенційних з.1очипІшх посягань [3, с. 100]. 

При цьо~tу П :~летою с застосушшпя зaxo.Jin nікпнюгешюго характе
РУ СТОСОННО ІІОТСНІІ.іііНОІ'О ЧИ pC<-LihHOI'O ІІОТСрІІіJІОІ'О, Як СТНСр;lЖУЄТhС~І 

Н науІLі, КрИ\ІЇНО~ІОІ"ЇЧНа ІІрофіJІаКТИІ<а- І(С І(Ї~ІССІІрИ\ЮНана СІІСІLіа;Іі:ю

нана .іLі~І на осі() :1 нс11раномірною aGo аvюра~Іьною ІІОНС.іtінкою, а також 

на чинники, що обумов.1юють вікти:\1ність, пов'язану з поцібною по

вецінкою. Рівною мірою її об'єктом є чинники і особи, позитивна пове

ціпка яких, nікти~юпебезпечпа .LlЯ них [2, с. 241]. Варто зnерпути ynary, 
шо 3ахоци nікти~ю.1огічпої профL1актики поnипні бути папраn.1епі пе 

тL1ьки па акпшізацію захисних ~юж.тпшостей потепuійпих же ртn. а й па 
11 і іLСИ;Іс 1111~1 11 роф і.ІаІ<ТИ Ч ІІОЇ іLі~І.ІІ>ІІОСТі Ні,Т(ІІО ІІі iliii1X ОрІ'аІІі ll ,:Lсржа ІНІ. 

На 11 і іtста ні ;юс~ І і іLЖС 11 ШІ \ІатсрішІ ін крим і ІІ<UІІ,ІІ ~1х сІ Іра в Gу~ю ІІfЮІІС
;tсно І<..ІІасифікаІІЇЮ ІІОТСрІІЇ.ІИХ на ІІі;н.:тані СОІІіа.ІЬНОП) статусу, 11(0 ІІЇ,Т(

НИІІІ)'t:; ріНСНЬ НЇІ<ТИ\ІІНОСТі та НІЩі .. ІСНО так 3Нану «ІТJУІІ)' JННИІ<у>), тоf>то 

осіб, шо :мають піJвишений рівень вікти:мності і найбільше ризикують 
стати жертвами з .. 1очинів у сфері обороту жит .. 1ової нерухо~юсті. До вка
заної групи вхоцять: особи похrпого віку; особи, які зловживають ал

кого.lе:и; особи, які через різні обстаnип пе проживають за :иісце~t зна

ходжепня об'скта жит.1оnої нерухомості. 
Варто 3Нсрнути унаІ'У, 11~0 l\O І·рома;(}ІН, ~Ікі ІІсрсGунають у <<І]1УІІі ри-

311КУ>), КрЇ\1 осі(), ~ІІ<і НС ІІрОЖИНаЮТЬ 3а \1ЇСІІСМ 3НаХОіLЖСННИ о()'єкта 

ЖІ1ТJІоної нерухомостІ, іЮІ~ІJІьно :шстосонунати :шхо;ш Ін;шннуа;Іьної 

вікти~ю .. 1огічної поведінки, що пов'язано з їхні:ми соuіа.lьно-психо.lо
гічними і соuіа .. 1ьно-рольови~ш властивостями. 

Олш~t із голошшх факторів, шо пі,:::шишус ріnепь nікти~нюсті по
терпі.lих у nка 3аІІЇЙ сфері, с юри,:::шчпа пецосnідчепість про поряцок 

ук.;ш;[СНН~І J(ОІ'ОНОрін ІІНЩО НЇ,Т(ЧУЖСННИ а()о ІІрИ.іLf>аНН~І о()\:ктін ЖИТ~ІО

НОЇ нсруХО\ІОСТl та у К..:Іаj[С Н Н~І ІН ІІІ ИХ УІ'Оj[ І Н1 Hl~l ЬНО-ІІраНОНО І 'О хара І<Тсру. 

У'сунсн н~І такої ситуа1 (іЇ \южна ;юс~ІІ'нути ІІІШІХО\І 3.iLi і1снснюІ 3аІ·а;Іьно

го інфор:\'rування насе .. 1ення про способи ук.1ацення циві.т1ьно-правових 
цоговорів у сфері обороту житлової нерухо:\1ості, найбL1ьш поширені 
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СІІОСОGИ КЧИНеННИ 3JІОЧИНіК у НКЮаНіЙ сфері, ІЮрИ,!~ОК 3НернеНН~І iLO 
ІІраНООХОІJОННИХ OIJПlHlK :ш :ШХИСТОМ, Kl,!~IIOKliШJihHlCTh 3а ІІОІJУІІІСНН~І 

3аконо;шкстка, СІІосоGи :шGе3ІІеченн~І никонанни :юGок'~1:шнn. а також 

про ;:rії потенційної жертви для не;:rопушення або припинення вчинен

ня З.,lОЧИНУ ЩО.J:О НеЇ. 
Як Jалшчасться n паукоnій літературі, о;:rrшм із пріоритетних на

прямів віктимологічпої профітшктики з.1очипів с створепня держав

ної системи допомоги жертвам, яка б включала правову, :матеріальну 
та ІІСИХШІОІ'іЧНУ ,!~ОІІОМОІ)' ІІОТерІІіJІИVІ lJj. Так, на ІІі,Т~СТаКі ІІрОКе,ІtСНИХ 
іLОСJІілженn Gy.110 нстанокJІено, що JІИІІІе у 45 киІІс'щках 3 240. 3JІОЧІ1НІ(і 
;:rобровL1ьно ві;:rшкодува.1и завдану їхнім:и протиправними дія:м:и шко;:rу 

повністю або частково. 
Для вирішення такої ситуації n паукоnій .1ітературі запропоновано 

створити Фопд nі;:rшкодуnаппя шкоди жертnа:м :шочипіn [1]. Однак n 
uьо1Іу випадку 11е nирішеrrим Jалишасться питаrпrя про джерела фіІІаІІ
суканни нкюаноІ'О фоНJ\У-

НастуІІниt-і рікенn к системі :шх(мік кікти_vю.юІ·ічної І Ірофілакти ки 

злочинів у сфері обороту жит.1ової нерухо:мості є індивідуальний. Він 

більшою :мірою розрахований на вияв.1ення осіб, які, судячи з їхньої по

ведінки або сукупності особистісних характеристик, з найбільшою ймо

вірністю :можуть виявитися жертвами J.lочшшіn, та оргапізаuію щодо 

uих осіб профL1актичrшх заходів з метою зпижеппя ріnпя їх nікти:мпості. 
На ІІаІІІ У ;Lумку, іІЩИВі;LуШІІ,ІІУ ВіКТИМОJІОІ"іЧІІУ ІІрофіJІаКТИК':J ІІОВИІІІІі 

:щіt1сІІЮВаТИ ИК ІІраЦІВІІИКИ ІІJШІЮОХОJЮІІІІИХ ЩJІ'аІІШ. так І ІІраЦІІНІИКИ 

СоЦіШJJ,ІJИХ С.ІJужG, $JКЇ JЮрЩ~ J Ш1KOIJaJJШJ\1 СВОЇХ OCJIOBIJИX оGов\J:>КЇВ 

11рокоюии G кіктиVІОЖ)Гічну 11рофі~1актику :1 кіююкі;~ниVІи категоріs.~

ми насе~Іенн~І. О,т(нак коор;~инуканни ін;~ині;rушІnної кіктимологічної 

профілактики доціТІьно покласти са:ме на пі;:rроз;:rіТІи правоохоронних 

органів. При цьому, однією з найскладніших проблем для вирішення є 

пошук поте1щійпих потерпілих. 

ПроведеІІІ ІЯ іпдивідуальІюї nіктимо.1огічної профілактики стосошю 

осіб, які постійно зловживають а.1кого.1ЬІІИМИ напоями пе видасться 
ІІерСІІСКТИКНИМ та ТаКИМ, 11~0 МОЖе ІІрИJНеСТИ ilO ІІОНИЖСНН$1 IJlКIOI Кl

КТИМНОСТі нкюаної ІРУІІИ ociG. llc Іюк'юано 3 тим, ІІ(О осоGи нка:шної 

груш-т ве;:rуть аморальний та антигромадський спосіб життя, неріцко 

вчиняють правопорушення та, негативно без довіри ста:в.1яться не тільки 

;:ro правоохоронних органів, а й до всієї сферІт державного управ.1іння. 
Попередження вчинення з.lочшrіn шодо вказаної групи осіб доцільно 
прово;:rити n межах Jага.1ьrюсоціальпої nіктимо.1огічпої профіТІактики. 

СkоGтнюї уІШІ'И Ji сторони ;(ержаки .ІІ.JІ$1 3ахис'І'У 11рак 3аСJІуІ·онуютn 

осоGи ІІОХИJюІ·о кіку. Знича~іно, не неі кони маютn о;tнакокий рікснn 

вікти:vшості. Так, у попередніх роз;:rілах на:ми наго.1ошува.1ося на фак

торах, які опосередковано впливають на з.1очинність у сфері обороту 

житлової нерухомості і безпосередньо впливають на рівень вікти:мності 
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ociG. ,!l,o такихфакторінна rrі,т(стані iiO<.:Jri;rжeнh ні,т(несено: :1начні Gopп-r 
:ш комуна;rhними rrJraтeжavrи; ні;(сутністh G;rи3hKИX р(щичін 3а мrcrreм 

rrрожинанни rютeprriлor·o; фі:н·rчні, лінr·ністичні aGo iнrrri на;rи (rrro не 
ви:к.1ючають дієздатність). 

До того ж з особами похІLlого віку повинна прово;:rитися роз'ясню

ШLlьпа, іпфор11аuійпа і rшхоnпа робота з метою фор11ушшня n них nід
поnідпого етаплення ;:ro рекламних оголошень, поnі;:юм.1ень у ЗМІ, 

інформаційних п.1акатіn, особистого спілкуnашrя з :можлиnи:ми шax
pa$.rvrи тощо. Праrr,інники rrраноохоронних орr·анін rri;r час сrrіJrкунанни 
можутh :н.ю;(сJr юна ти конкретні ситуаr rії. $.1 кі 3а3ничай r rсрсю:ютh r rро
типравно:му посяганню, ;:rати рекомендації щодо подальшої поведінки 

д.1я уникнення вчинення злочинну. 

Тобто. як практична діяльність, загальносоціальна та іпдиnі;:rуальна 

nіктимо.1огічпа профі.1актика поnинна бути на.1ежпи:м чином оргапі

Jоnашt та інформаційно забезпечена. Це сприятиме більш ефектиnпій 
роGоті rrраноохоронних ор1·анін та 3Нижснню ріНН$.1 нікпнrності ociG у 
сфері оGороту жит.11оної нсрухо_vrості. 
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ЮРИДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКJLЩУ 

Актуа.1ьними Jаса;:rами запобігання злочшшості серед осношшх 

tio1·o rrринrш11ін нисту1rаютh юаt-:мО,J~і$.1 між інститутами ;rержанної Н.І1а
ли і 1'povra;rин<.:hKOI't) сус11і.,1hстна і :1ш1учснн}1 н 11рофілактичну .І~ію1h

ністh rr1ироко1·о кш1а нес11С11.іш1і:юнаних суG'єктін JІ,-1$.1 ком11.11сксноr'о 

впливу на злочинність. ІЗираJні регіональні особливості злочинності 
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