
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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ІІШІІЩУК О. М. 

Націопа.tьІшй університет <<О.J:еська юрид.ичпа ака.;:І:е:иія•>, 
щнrен 1 кафе)tри кримін<Ltьнот нрана, 

кадшrдаr юрид.ичпих наук, доцепт 

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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України ОJ(Н(Нначної ні;шоні;tі на 11е ІІитаНН}І не l\<H-:. Таю1\1 чином, ми 
СТИ ка є VIOC}I 3 ни бором: або СІ І і НСТаНШІТИ Ні І< ІІОТерІІі.-10 І'О-фі :1и ЧНОЇ особИ 
3 HiKOVI І<рИVІіна;ІhНОЇ ні;LІІОНі;(а;ІhНОСТі суб'єкту 3JІОЧИН)' 3а НИіШМИ 3JІО
'ІИНіВ ( 14 або 16 років), або визначати його віком набуття повної uиві:-Jь
ної дієзцатності, тобто з 18 років . 

.Зарубіжний цосnіц схи.1яс пас обрати ca~te nаріюп поnпо.1іття по

терпLlого. Як nказус Су:иачьоn О. В., КК Шnейuарії та КК ФРН міс

тять nка 3іnки па пошю.:-Jіття потерпі.1ого як :иіпі~tальпий nік само
стіііної реа;Іі3аІІіЇ 11рана на 11ринатне криVІіна.-Іnне ІІересJІію/нанни [І, 

с. 22X-229j. За КК ФРН. }ІКІІ(О ІютерІІі;нІtі є не.іtіє,цатни\1 або обме
жено цієзцатни:v~, скаргу може поцати його представник. Якщо право 

на скаргу мають цекі.:-Jька осіб, кожна з них реа.:-Jізує його са:v~остійно 

[2, с. 527]. 
У статтях 64 та 65 КК Голлапції nизпачепе пе .:-Jише пра nо nіцпоnідпої 

особи, шодо якої бу.:-Jо nчипепо з.:-Jочип, а й, ~tабуть, усі ~юж.1иnі шо
анси ІІІ.О.іЮ СІІеІІ.іа~ІhНИХ суG'єктін ІІрана ІІО,Т(аНЮІ СКЩ1І'И. ИКИ\ІИ VIOЖYTh 

Gути: а) ІІре;tстанник ІютерІІіJюю, }11<111.0 останніі1 не ;юс}ІІ' 16 рокін. Е 
недієздатн:и:\-1 через хворобу або перебуває під пік.:-Jування:\-1 суцу з при

чини розпуст:и; б) батьки, діти чи дружина (чо.:-Jовік) потерпіТІого, якщо 

останній по:v~ер; в) опікун, пі:к.1ува.:-Jьн:ик, цружина (чоловік), інш:ий ро

цич, якшо скарга потерпі:-Jого спрямована проти його 3акошюго прец

сташшка [2, с. 529]. 
За КК ШвеІ(іЇ. лнl>а\ІаІІіи с СІІравою ІІришпІюІ·о оGІн1нушІченни. 

5JKІILO J(ИфаvІаІLі}І СІІр}І\ІОШІІІа ІІрОТИ ІІОМер;юІ·о. СІІрава ІюруІІІУСТІ,С}І 

:tержанни м оGн11нуначе\tІ {}1 КІІ(О 11е Іютрібно н інтересах сусІІЇ.І nет на) aGo 
на НИ\1101)' ;LруЖИНИ (чо;юніка), ІІр}І\tІИХ Н<ШІа;LІ<ЇН 'ІИ СІІа)LКОt-:\ІІІЇН, батh

І<ЇН чи рі;tних братік (сестер) [4, с. 530J. 
На різний вп .. 1ив віку потерпL1ого на мож.:-Jивість реалізаuії пра

ва приватного кримінального перес.:-Jіцування звертав увагу Кістя

коnський О. Ф., а саме: <<Віц~юnа :иоже nиходити пе ті:-Jьки nіц особи, 

шо постражаа,1а nід J.lочшІу. але й nід Jакошшх П предсташшкіn, як от 

чоловіка, батька, опікупа або пі:к.lуnа.:-JьІшка. В деяких коцексах nста
нон.-Іениі1 особ;ІІ1НИі1 НЇК, іЮ ИКОІ'О 3a\1iCTh НеІІОННШІЇ'І'НhОП) J(ЇЄ ОІІЇК)'Н, 
та особJІиниtі нік, н }ІІ<ОVІУ О ІІікун або ІІік.;ІуншІhНІ1К ті;1nю1 3а\1інює осо

бистість потерпL1ого, так шоб останній ~tіг і сам відмовитися від пере

сліJування винного'> [З, с. 2901. 
Схожі аспекти шппачеппя та спіnnілюшеппя nоль потерпі:-Jого та 

предстаюшка nилшчепі n КК Іта.:-Jії. Стаття 120 nстапоn.1юс, шо усякий 
потерпілий nід 3.,1очшшого ціяппя, яке пе поnишю перес.1іцуnатися у 

ІІубJІЇЧНО\ІУ ІІОрИJ(Ку, \ІаЄ ІІрано на ІІрИНеСеНЮІ СКарІ'І1. При ІІ.hО\ІУ J(ШІ 

:tiтeti у ніІ(Ї :to 14 рокін та .іLІИ осіб, ІІ(нGан~Іених ,Т(ісщатності ннас~Іі_;юк 
цушевної хвороби, право на скаргу зційснюється батька:\'ш чи опікуно:\-1. 

Уті:\-1, ціпт, як:и:\-1 в:иповш:пося 14 років, і особи, які перебувають під пі

клуванням, :v~ають право пр:иносити скаргу. Таке ж право на.:-Jежить 
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Ga'І'hК<lVІ, О ІІікунам чи ІІіКJІУНШІhникаVІ, хоча G но но і су11ерсчило Gажан

ню і[ИТИНИ ЧИ осоGи, $.!Ка ІІерсGунає ІІі,!~ ІІіКJІУН<lНН~ІМ. 

Натомістh, $.ІКІІ~о Gатhки, 011ікуни чи ІІіклуна;Іhники. ні;tмонилисh ні,т( 

права принести скаргу, це не позбавляє такого права дит:ин:и, яка до

сяг.lа 14-річного віку, або особи, яка перебуває пі;:r пі:к.1уванням (стаття 

125 КК Іта"1ії) [2. с. 533]. До речі, професор Кістяковський О. Ф. cnom 
часу підтримав таку полІцію італійського законодавця, вказавши, що 

у nипадку протиріччя ni.J1toви потерпілого. правоздатність якого л1ше 
:шміІІ(УЄТhС$.1 О<.:оGою ОІІікуна ЧИ ІІіК.ІІуНаJІhНИІ<а. ІІСреІШІ'а \ШЄ Gути Hi,Іt

}laHa НіЛМОНі ІІОТСрІІіЖ11\1l3. С. 290j. 
Таким чином, c.1i;:r підсумувати, що особисто реалізувати своє право 

на приватне кримінальне перес.1ідування має повно.1ітній дієздатний 

потерпіrш:й. Якщо остапній с пепоnполітпі:м, педісздатпим або обме

жено дісз;:rатпим, пра nо приnапюго криміпа.1ьпого перес.1ідуnаппя nід 

його і11епі та n його інтересах можуть реалізуnати законні пре;:rстаnпики 
((111ікуни. ІІік..ІуншІhники, Gm-нhкi ро;шчі). 

ТрОХИ іН<ІКІJІе НИІ"'.ІЩІЩЄ ситуаІІ,і~І. КШІИ інтереси НСІІОННШІіТНhОІ'О 

потерпілого або обмежено ;:rієздатногоjне;:rієздатного антагоністичні 

інтересам їх пре;:rставника. КК Італії передбачає, що в ситуації, колІт 

інтереси дитини чи душевнохворого стикаються з інтересами батька 

чи іІІшого пре;:rсташшка, то у цих випадках призІшчасться спеuіа.1LІІИЙ 

опіку (стаття 121) [2, с. 533]. 
Вті_v1. :> ОІ'JІЩtУ ІШ :ншчну уск..ІШJtІІенісл, цісї ситуаІtії. Ішажасмо :ш 

}(ОІІ,І.,ІІ>ІІІШе ІІерс;шти ІІраво ІІСреС.,ІЩУШІІІШІ В такому ВИІІа}(Ку В руки 

,т~сржани. 

Як11~о ІютсрІІі;Іим є юри;~ична ocoGa І Іринатного 11рана, то очсни;tно, 

1110 11рано ІІсрсслі,т(унанн$.1 має рсалі3унати н;Іасник (<.:ІІіннласник) aGo :ш 
його згодою інший представник. Наприк.ТІад, у IUC Норвегії вказано, 
шо клопотання висуває правління пі;:rприємства або, за його уповно

важенням, член праnліrшя, генеральпий ;:rиректор чи особа, яка 11ас до
віреність па nе;:rеппя справ фір1ш. - якщо постраждало пі;:rприсмстnо. 

Uей пi;:rxi;:r видасться зваженим і раuіопальІІИ:\І. 

Окремо СJІіЛ НКЮаТИ, 11~0 не неі НИ3НаЮТh:Ш ІІОТСрІІіJІИ\1-ЮрИ,І(ИЧНОЮ 

осоGою ІІринатноІ·о 11рана 11раномочністh на ІІриVІирснн$.1. Пра но на І Іри

ватне кримінальне перес.1ідування останніх, на думку Су:мачьова О. ІЗ., 

слід обмежити правомо~шостями на порушення та відмову від перес.lі

дуnаппя [1. с. 225]. Ми nnажасмо, шо даrш точка :юру uirшa, nтім ми її пе 
пі;:rтри1tус1ю. Незважаючи па nі;:rсутпість персоніфікації, як у nипа;:rку з 

потерпіrшм-філтчпою особою, при1шреппя nce ж таки залишасться n 
теоріЇ МОЖJІИНИVІ. 

В рам КаХ І (ИХ Те3 VI И НаіШ.ІІ И СТИСJІИЙ У3і:ІП:І.,І hНеНИЙ 01'_11$.1)[ ІШ3НаЧСНИХ 
у вступі позицій, які можуть в по;:rальшому бути ;:rеталізовані в окремій 

статті. 
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ХИЛЬЧЕНКО А. С. 

ТТшtіон<LІhН~І й унінерситет <<0.-tеСhК<І юрІ11 L~Ічна ака.[е\ІЇЯ>>, 
лоuснт кафедри крІшіна;тьното права, канци,;Іат юришРПП[Х наук 

РОЛЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У СТАндАРТИЗАЦІЇ 
ПЕНАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

АксЇО\ІОЮ Є те, IILO С<l\Іе КрИМіНШІ hНИі1 :ШКОН НСТ<lНОІПЮЄ \іІеЖі ро3Су
Ж)Н01"0 е;ІеМеН'І'У І ІрИ НИріІІІеННЇ ШП<lНh ІІена;Іі:ШІ(іt1НОІ'О характеру. А.Іе 

чи ;-~ійсно є 6е3спірни\f тнер,1ження, п~о .1ипrе криміна.:тDний 3акон вста

нов.Іює межі m1Gopy ріІІІСННІ-І у криміна.ІhНО\1У ІІрона;tжсннї! 
Важ.··:шnу роль у фор:~луnанні су;:юnої практики у країпах континен

тального права nіJіграють рішення nиших cy;:Iin, шо можуть служити 
aJJa~JOJ'O\І JJсрскш ІJІИШ1Х ІІрснс;tсJ 1тів. В УкраЇІJі таку ро~11, \tожуп, ві;tі

граnати рішення Верховпого Cy.Jy України та rшших cпeцia.тriJonarrиx 
cy.Jin - Вишого ад:иіністратишюго. Вишого госпо.Jарського і Вишого 
СІІСІІ_іані:юнаноІ'О су;(у :1 1 (И ні;Іьн их і кри\1іна.-І nних СІ Іран. Кожн иtі CYl\NІ, 
~ІІ<О\1)' ннома І Іранона ІІ0Я1ІІ.І~І НИІІІОЇ су;юної інстанн.ії 3 то1п чи ІНІІІОІ'О 
питання, не може не брати її ..10 уваги, вихо.Jячи 3 авторитетності вишої 

су.Jової інстанції і з or.lЯ.JY на мож:Jиве оскарження та скасування його 

рішення [1, с. 1791. 
Як nід:иічас В. О. Ту.1якоn, nіжнtою с ш.ниuія. що кримінальна за

борона сьопнення, яка реа.1ізусться у праnозастосуnанні, лшхо.аиться 
н Іюстіі1но\1У ро:шитку. В(нночас і стабіJІnна 3аGорона \Нtну .. JОІ'О, ІІ(О 

110Н\І33На і3 110311ТИННИМ KpИMiHaJihНif\1 ІІр:ШО\11, так С3МО 3Н:J.ХО)(ИТh
СЯ у ро3витку. У першому випадку мова й.Jе про необхі.Jність постій

ної корекuії законодавства та практики його застосування відносно 

нових заборон (ко:\'ш'ютерні 3.,1очини, напри:к...1а.а), нових ко.1ізійних 

ситуацій, шо зу:\юnлеrю по.1ітичшнпr процесами, прийняття:\t та рати

фікаuісю nідпоnі.апих міжпародних .ао говорів та коrшеrшій, рішеннями 
Є Hp(metic hKO І 'О cy;ly :1 І Іран ;1 К))lИ НИ ТО ІІІ. О. У )(рую \і! У НИ ІШ)lКУ \13 IOThC~I 
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