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liOUCHI

ПРИРОДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИННОЇ
ПСИХІЧНОЇ ШКОДИ
КриміІІа~ІІ,ІІиі1 К(НСІ<с УкраЇІІИ

[IJ.

ик і кр~1\ІіІІft.:ІІ,ІІС 11раво ріJІН1Х

;tержан, ІІерс;(Gа•Іаt-: ЧИ ма;ю СК.І~ЩіН 3.10ЧИ Ні Н, }І Кі НК.І Ю'ШЮТh ТаКИ

ti

НИ;L

нас;ІііІкін, ~І І< 11сихічна ІІІко;ш, а також хоча і не НКJІючаютh такиtі ни;L

нас ..lі.J:ків, але вчинення з.1очину :може потягнути за собою настання

таких нас ..1ідків. Визначення того,
ків

-

.J:O

якого ви.J:у зазначених наслід

:матеріа ..1ьних або не:матеріа ..1ьних

-

ві.J:носиться кри:міна ..lь

па пасІшьІп:ruька психічна шко..:::rа. ~tac не .lІ:Іше теоретичне лшчення
(падання ~fО:Ж.lИІюсті за.J:ОІЮ ..lЬІІИТИ прагнепня лю.J:ей лізпаnати сnіт,
уснііЮМ.-ІЮНаП1, 3 }ІІ01\1 ИНИІІІе\1 ;ІЮJ(ИНа і .·IIOJ(CTHO \13IOTh СІ Ірану), а ti
11рактичнс 3Начснн~І н сферах стнщ1снн~1, т.-ІуVІачснни юри;н1чних 110-

.1ожень, ква ..1іфікаuії пове..:::rінки осіб на пі..:::rставі юри..:::rичних по.1ожень і
реа ..1ізаuії юри..:::rичних по ..1ожень. Існує потреба розу:\tіти, наскі1ьки не

безпечною є психічна шко.J:а на певно:\tу етапі розвитку лю.J:ства, шоб
адекnатпо реагуnати па її заnдання, скажімо. призначати а.J:екnатне по
карання, па.J:аnати а;:rекnатні пра nа та ефекпшну .J:ОПО:\-101)' потерпL1и~t

HIJ(

НЧИНСНН~І :1~І0ЧИНІН.

Сере;[ фі~юсофін і ІІрС.іLстанникін тра,;шніі1ної науки існуютh рі:1ні
ІІі.іLХОj[И

j(O

ТОІ'О,

IILO

~ІНШІЕ соGою ІІСИХіКа JІІО.іШЮ1. Можна :ШІІрОІІ()Ну

ВаТИ, зокре:\'rа, такі версії: 1) психіка лю.J:ини (далі
ЯВИЩ В ГО.lОБНО:М)' :\10ЗКУ ЛЮ.J:ИНИ;
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2)

-

ПЛ) зво.J:иться

.J:O

ПJІ С:К..lа.J:аЄТЬСЯ із базису- ЯВИШ Б

І\)JІОКному М(НКУ то;~ини- і на;фу;юки, 11ри І~hоVІу жо;~них нерсії сто
сонно ІІриро;rних характеристик такої на;rбу,т(оки І юки

1110 кисукати не

нарто; 3) KiitVІiHHiCTh ІНС OilHit-:Ї 1103ИЦіЇ кі;~ IIOI!CpCJ(HhOЇ ІІОШІП_Н-: Кісну
ВаННі версії, згідно з якою в ролі надбу;::юви ПЛ виступає електро:маг

нітне поле головного :мозку людини. Якщо виявиться, шо це так, то на
відпові;:rrшй мо:vtент історії таке електро:vtапrітпе поле постане па;:rціп

ною сутністю nсесnітпього .значення: за значене поле виявиться посі см
упіка.1ьпої інформації, а саме падбу;:rови яnиш психіки лодипи;
рсІнті, існу~:-: ксрсі$.1, що налбу;(она ПЛ є Іюле\-1 І юки

4)

па

1110 юаІ'а"Іі некі,т(о

мої ІІрИрОіlИ (НС СJІектромаІ'НіТНИМ ІІО;ІСМ І'ШІОКНОІ'О М(НІ<У JІКЩИНИ).
Також :vюжна запропонувати різні версії стосовно духовного компонен
та людини (тут маються на увазі духовний стр:ижень людини, ставлення

;:ro

норма :vюралі,а не душа людини

n

релігійному і побутоnо:му сепсах

uього с.1ова). Це nерсії сшалогічні .за.значепим nише (при цьому ;:ryxonпi

явища можна nважати або пе nnажати nидо:м яnищ психіки, :юкре:ма,
кнажати на рінні нерсії ;tухокні шшща KИJLOM ~І киш 11сихіки, ~І кий функ
Іtіонує на ба::::і Gі.ІІhІІІ 11римітикних $.ІНИЩ 11сихіки, а.Іс не є налGу.ІLОКою
над ними, а також приспускати, що явиша психіки і ;:rуховні явиша є
однакови:ми або різними за пр:иродою ко:мпонента:ми зазначеного поля
поки шо неві;:rомої природ:и). Ше можна запропонувати версію, згі;:rно
.з якою духоnпий компонент лодшш с на;:rбудоnою поки що пеnі;:rомої
природи пад таким компопенто:м психіки як її на;:rбудоnа. У випадку
же ві}tкритт~І тра;LИІLіі1Іюю наукою )[уші .ІЮJLИІІИ світ 110став Gи :>нач Ію
Gі.ІІ,ІІІ )Lуховним і 11,ікавим.
Ві;~ нерсій- ;ю фактін. Психічне насилhстно не може ненключатин
сні й мсхані3VІ,

111 ироко нислонлюючисh, фі::::ичних (або, ик :шра3 кажутh

і[СИКі іlОСJІііlНИКИ, фі::::ИІ<і.UhНИХ) КОМІІОНСНТіН. Ро3І'ШІНУ у HiiliiOKil~Hi~-j
частині :мо;:rе.1ь-закономірність психічного насІШьства, в якому фігурує

таке явише психіки .1юдини, як бачення очи:ма. Психічний вплив на очі
полягас у спрямуnашrя па фізичні об'скти
фізичних об'сктіn

-

-

рецептори очей

-

інших

фотонів. Після цього почипас розnиватися при

чишю-наслідковий зn'язок :vtiж психічним nплІшо:vt і психічної шко
;юю. С1ючатку фотони рухаютhси к VІсжах фі3ичного об'єкту- І Іросто
ру-часу- ні;r та коп) фі3ИЧНОІ'О оG't-:кту ~~ к ;rжерсJІа снітла, тобто .ІLЖсре.ш
виникнення фотонів (наприк.тrад, ниті ліхтаря), або фізичного об'єкту,
від якого фотони ві;:rбиваються (напри:к.1ад, ;:rзеркала) . .Ца.1і фотони, по
;:rо.lавши ш.1ях у просторі-часі, в:к.1ючаючи різні ко:мпоненти ока, які з

шиицій фі.зики теж с фіJичrшми об'скта:vш. потрапляють па рецепто
ри очей, які з полшій фі.зики с фі.зичrш:vш об'сктами. Потім розnиток
3а3НаЧСНОІ'О ІІІJИЧИННО-НаС.ІІііlКОНОІ'О :ш\І3КУ [[OJ[~[['(if: у Кі,Т(О\>1ИХ фі3ИІ(і,

хімії і Gіо;ю1·ії $.ІНИІІ(ах і3 3аіtі$.ІНЮІ_\>1 СJІскттюмаІ'НС'І'И3МУ, 3аК,ІL$.ІКИ ~Іким
сигнал по фізичному з позиuіІ':r філrки об'єкту- нервовій тканині
;:rосягає нейронів головного мозку людини

-

-

теж фізичних об'єктів з

позицій фізики. Піс.1я потрапляння сигналу до зазна~rених нейронів в
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НИХ кі;(6уІ-ШЮТhСИ ~ІКИІІ(а, ИКі, ІІІИJЮКО НИСJІОКJІЮЮЧИСh, Є фі3ИЧНИ\Н1.

1la;ri етнорені кнасJІі;юк І(ИХ ~~К~fІІ( СИІ'НаJІИ 110 нерконій тканині Іrотра
ІІ;rиютn ;ю кілrrокі;(них КJІітин оче~-і - фі:н1чних оG'єкті к j ІІ(НИ ІІі й фі3и
ки. Потім в цих клітинах відбувається, широко в:исловлюючись, фізич
ний проuес- взаємодія е.1ементарних часток. Jавершення зазначеного

фізичного процесу с :\-tомепто:\-1 nипикпешrя зображення, тобто бачення
очима.

n психіці людшш.

Тепер зрозуміло, що тут немае потреби харак

терІлуnати психічrrе rrаси.1ьстnо.

n якому фігурують

такі яnища психіки

.ІІЮ,!(ИНИ (11сихічна ІІІКОJ\3) ~Ік, скажімо. кі,Jtчутт~r 3куку,

3arraxy. смаку (r:-:

І'а3И, 110Тр31І.ІІ~ІНН~І ~І КИХ і[О рота JІЮ)(ИНИ НИК.,ІИКаЕ Hi,JtЧYTT~I СМаку), ІІІ О Е
неприємними д.,1я людини (певної лю11ини).

Аналізована шко11а не зводиться до неприємних відчуттів в органах

чуття. Така шкода може полягати також, зокрема, у nик.тшкаrші нега
тиrших емоцій, пеусnі11о:~пепій потерпі.1им того, шо його ошукали.
Втім,

nce

О.іІІІО йдеться про шкоду сnідомості, підсnідо:мості, ІІа.іІсnідо

мості, інтеJІекту. р(вуму. і ні;tGунаєтnоІ ІІ,е ІІІшrхом ІІрОІ(есік 3 е.Іемен
тарни\Н1 частка_\Н1.

Ocn

тіJrnки 3 чоr·о ск.rа}щютnс~r неrнщіJІnні нині такі

частки'? Можлrво, із фізичних об'єктів

-

струн, які коливаються. А1е

це тільки версія ...
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СУБ'ЄКТИ ІІРИВАТІ ЮГО КРИМІІІА.ІІЬІ ЮГО
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ: ОКРЕМІ РИСИ

ЄВРО ІІ ~:ЙСЬКОГО Bf'IO'YJIIO ВАІІІІЯ
Очеви11но, шо пентральною фігурою та власником права на приват
не криміна.1ьне перес.1Ї.іІ)'Вання є потерпілий. Разом з тим, необхі11но

nизначити: 1) які особлиnості потерпілого можуть шппшати па його
праnо приnапюго криміна.1ьпого переслі11уnашrя;

2)

які інші особи,

якшо це :\-ШЖЛІШО, можуть реалізуnати праnо потерпL1ого па приnатпе
криvrін;иnне ІІсрес.tІіJ(унанюr ні;L ЙОІ'О і.v1ені та н і~оІ'О інтересах.
1\снтршІnним шпанн~Ім є шпанн~І ніку rютсрІІілоІ·о фі:шчної осо
би. Піюче кримінальне та кри:мінально-проuесуальне законодавство
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